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TA L L E N E S

DY N A M I K

Hvert enkelt tal påvirker dine vaner, mønstre, overbevisninger og selvfølelse. Det er op til dig
at anvende disse prægninger ansvarligt og til din egen fordel. Det er omfanget af dit
lederskab der afgør, hvor succesfuld oplevelse du har af dine tal.

Din energikodning viser dine potentialer
Hvert tal i din fødselsdag og dit navn indeholder en kodning til, hvad der er muligt at opnå i
dit liv. Kort sagt: Dine potentialer.
Vi har alle ganske særlige talenter og styrker. På den måde supplerer vi hinanden.
Jacob, min kæreste, er god til overblik, struktur, vedholdenhed, beslutsomhed og at stå ved
sig selv. Jeg er god til indre fredfyldthed, intuition, have kontakt til min passion og at se hvilke
forhindringer der blokerer for vækst. Fælles er at vi begge, er strålende til at se igennem
mennesker.
Jacobs svagheder er ophidselse og bekymring. Mine svagheder er at sige pyt for ofte og
hensynsbetændelse. På den måde er vi gode til at spille bold op af hinanden, fordi vi
supplerer hinanden. Jacobs styrker er på mange måder mine svagheder og omvendt.
Vi kan herigennem bidrage til hinandens udvikling og vækst. Et smukt samspil, vi ser om og
om igen i samfundet. Det er godt vi har forskellige talenter, for tænk hvis vi alle brændte for
det samme. Så ville samfundet bryde sammen. Så nyd at du ikke er det hele og nyd at det
du har at byde på, er noget verden har brug for.
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Hvert tal har tilknyttet en planet
I følge numerologien er hver planet på himlen knyttet til et tal. Det er planeten der afgør
tallets betydninger. Ligesom månen påvirker tidevandet på jorden og mange
mennesker har søvnbesvær ved fuldmåne og solen der løfter vores humor, præger de
resterende planeter os på hver sin individuelle måde.

1 = Solen
2 = Månen
3 = Jupiter
4 = Uranus
5 = Merkur
6 = Venus
7 = Neptun
8 = Saturn
9 = Mars

Vi ved den dag i dag, at selv dværgplaneter og asteroider er tilknyttet et tal. De
tocifrede tal. Der er dog stadig mange af de tocifrede numre, der mangler en tilknytning
til et himmellegeme. Dette har ført til tesen, at astronomerne vil opdage flere og flere
dværgplaneter og asteroider. Makemake blev opdaget i 2005, så det er således
sandsynligt at flere vil dukke op i nyere tid.
Ceres = 10/1
Eris = 11/2
Pluto = 15/6
Chiron = 16/7
Haumea = 19/1
Makemake = 31/4
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TALLET 1
HØRER TIL SOLEN
Det vigtigste ord at huske, når det kommer til 1-tallet er personlighed. Personer med tallet 1
har en stærk personlighed og et udpræget behov for at få sig selv frem.

En person med stærk identitetsfølelse og behov for at få sit individ frem og skabe sig et
navn. Denne person har vinderinstinkt og et stærkt behov for at hævde sig selv, fx ved at
være nummer et i alt hvad han gør. Han stornyder ros, anerkendelse, popularitet og
belønning. Han hader kritik og kan have svært ved at sige undskyld. Tendens til at gå i
forsvar, selv ved konstruktiv kritik.
Personen er en stolt person, ærekær, forfængelig og nærmest majestætisk i sin udstråling.
Han besidder en stor selvtillid. Han er perfektionistisk og i kontrol - og dette er både en af
hans største styrker og svagheder.
Han har et stort overblik, og har lederegenskaber, især når det kommer til at lede og
fordele arbejde. samtidig kan være en smule doven.
Han skal dog passe på med at være for kommanderende og dominerende, herunder at
kræve respekt frem for at sætte sig i respekt. Han har en stærk skabertrang, er idérig,
initiativrig og igangsættende. På mange måder en iværksætter type.
Han får dog ikke altid det for hånden, han ønsker sig, da han samtidig kan være en smule
doven. Det er hans viljestyrke, der ender med at få ham langt.
Han er selvstændig og uafhængig. Frihed er altafgørende for hans trivsel - også i forhold.
Det er fuldstændig afgørende for denne person, at han prioriterer at være i sit es, skabe
overskud, liv og følelsen af vitalitet i sit liv, for at være i flow.
Selvom han er en stærk personlighed, besidder han samtidig enorm kærlighed, lys,
generøsitet og især barmhjertighed. Han er som udgangspunkt positiv af sind og livsglad.
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TALLET 2
HØRER TIL MÅNEN
Det vigtigste ord at huske, når det kommer til 2-tallet er følelser. Mennesker med tallet 2 er
meget følsomme og følelses- og lyststyrede i alt hvad de gør. Dette er både deres store styrke
og deres største svaghed.

Her er en følsom person, er styres af sine følelser og som let påvirkes af andres følelser.
Hun kan svinge meget følelsesmæssigt og kender især til melankoli og glæde.
Hun er blid og moderlig. Hun søger tryghed og at opnå balance i livet. For hende er dette
den ultimative fuldendelse. Blandt andet fordi hun har en tendens til at leve i yderpolerne.
Hun besidder en stor kunstnerisk sans.
Hun er passiv og mere tilbagelænet i livet. Holder stort af livsnydelse, sjov og den
ubekymrede tilværelse. Der skal helst være nok af alting.
Økonomisk sans kan hun mangle og dermed kan selv faste regninger være uforudsete.
Hun elsker romantik og kærlighed ud i alle celler.
Hun har en stor indflydelse på andres liv.
Ligesom månen spejler solen, spejler denne person intenst andre mennesker.
Hun er voldsomt miljøpåvirket, både i de miljøer hun befinder sig i som voksen, mens det
også er en kraftig arv- og miljøpåvirkning, hun har med sig fra sin barndom. Hun kan
derfor have svært ved at kende sin sande identitet og dermed være søgende efter at finde
sig selv. Oftest kan hun forsøge på dette ved at spejle sig i andre mennesker. Skal lære at
være selektiv i de miljøer hun befinder sig i.
Kan have svært ved at fordøje sine følelser og tillader følelser styre hende, frem for at tage
kontrol over eget liv. Månen står for det feminine princip. Yin. Det bløde liv. Følelser. Det
moderlige. Det passive. Modtagelighed. Mærken. Væren. Afspænding.
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TALLET 3
HØRER TIL JUPITER
Det vigtigste ord at huske, når det kommer til 3-tallet er vækst. Mennesker med tallet 3 er
nemlig yderst vækstorienterede og elsker ekspansion og alt det storslåede.

En person der elsker det storslåede, vækst, ekspansion og det ekstravagante (Jupiter er
den største planet i solsystemet). Han tåler kun succes, alt andet er fiasko. Samtidig hader
denne person hårdt arbejde og pligter. Han er fortaler for lethed. Er ambitiøs og
succesdrevet. Han er formålsorienteret i alt hvad han gør.
Har stærke værdier og en høj etik og dermed en stærk retfærdighedssans. Elsker at
missionere med den sandhed, han har fundet. For ham er det vigtigt at finde ind til
sandheden bag alle sandheder. Han er derfor drevet i høj grad af mening og søgen efter
forståelse. Han reflekterer og filosoferer meget.
Han er en globetrotter på det indre og ydre plan. Han er lidt af et “hoved-menneske” og
skal lære at komme ud af hovedet og ned i kroppen. En af hans stærke talenter er hans
vurderings- og skelneevne.
Han har dermed gode lederegenskaber. Samtidig er han generøs og rundhåndet. Han
giver mere end han modtager, ligesom planeten Jupiter er den eneste planet i vores
solsystem, der udsender mere energi end den får igen. Han elsker sin partner for livet.
Han besidder en enorm glæde og positivitet og elsker alt der er hylende morsomt. Ofte
besidder han selv en helt utrolig humor. På grund af sine store armbevægelser, kan han
dog samtidig virke arrogant eller som en diva.
Han kan være svær at aflæse, da han er eminent til at sætte et pokerfjæs op. På trods af
sine mange talenter, har han svært ved at se dem selv og derfor projicerer han sit talent
over på andre.
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TALLET 4
HØRER TIL URANUS
Det vigtigste ord at huske, når det kommer til 4-tallet er fornyelse. Personer med tallet 4 er
yderst forandringsparate, elsker at lave om på tingene og tænker konstant ud af boksen.

En person har et stort behov for fornyelse og forandring. Kan derfor finde på at foretage
meget pludselige forandringer. Tænker “konstant ud af boksen” og ser muligheder i alle
ting. Hader begrænsninger.
Kan opfattes rebelsk, mens det egentlig alt bunder i denne persons enorme nysgerrighed
og behovet for at ændre på tingene. Gør tingene på sin egen måde og kan derfor ende
som både innovatør og trendsetter.
Er enorm kreativ og ofte en boheme agtig tilgang til livet. Personen er derfor lidt af en
original. Har et stærk behov for uafhængighed og frihed. Hader derfor autoriteter. Har en
stor humanistisk ånd og elsker at bære vand til tørstende mennesker.
Har dog behov for alenetid for at lade op og er forholdsvis uafhængig af andre. Går en
relation i stykker, er denne person hurtigere okay med bruddet end mange andre.
Tallet 4 er ‘det lille skæbnetal,’ hvilket betyder at denne person har en utrolig
overlevelsesevne og styrke, der er baseret på at gennemleve meget modvind i livet.
Skæbnetal (som er 4 og 8) oplever både meget modvind og perioder med meget medvind.
Personen har et lavt selvværd og kan være utrolig urolig og splittet. Fx er der næsten i 100
% af tilfældene tallet 4 med, hos personer med ADHD.
Samtidig har denne person en tendens til psykiske udfordringer. Til gengæld er en af de
store kvaliteter, at mestre overblik og at se helheder og sammenhænge, fx i helikopter
perspektiv.
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TALLET 5
HØRER TIL MERKUR
Det vigtigste ord at huske, når det kommer til 5-tallet er kommunikation. Personer med tallet 5
er snaksaglige, åbne, imødekommende, har meget på hjerte og ekstroverte.

En person er meget snaksaglig, kontaktskabende og imødekommende. Er ligeglad med
hierarki, hvis bare der er kemi. Han er ofte likeable og elsker udveksling og kontakt med
andre mennesker. Han er også en eminent sælger og god til handel, da han har
talegaverne i orden. Han er en budbringer med meget på hjerte. Er god til sprogforståelse.
Personen er spontan, livlig, umiddelbar og til tider hæmningsløs. Han er meget
omstillingsparat og alsidig - og så meget, at han adspreder sin energi, der til tider er for
meget. Det gør ham omflakkende. Dette kan gøre ham forvirret, overstimuleret og gøre
ham meget skiftende. Han er altid igang, i bevægelse.
Hvis først han kommer ind i en ond cirkel, kan det være ufatteligt svært for ham at bryde
ud af den igen. Han kan blive urolig, rastløs og opleve nervøse trækninger. Den bedste
healing for ham er søvn.
Personen er enormt fornuftsbaseret og rationel. Han elsker at suge viden og information til
sig. Han ved lidt om meget og sjældent dybdegående. Igen her viser hans alsidighed sig.
Han er god til at skifte standpunkt og så er han lærenem. Han er kvik i både tanke og
handling.
Han er meget i sin bevidsthed og bruger sine opfattelser utroligt objektivt (frem for fx
følelsesmæssigt). Han er dermed en god observatør og er en rigtig iagttager. Han er god
til at ‘regne den ud’ og gennemtænke ting. Han lider dog under at have en dårlig
vurderingsevne (det at anslå omfanget af noget, fx værdi, størrelse, kvalitet, omkostninger
etc). Han er til gengæld god til at koble teori med praksis.
Hans motorik og finmotorik er god. Han er ofte smidig og fingernem. Han er også god til
logistik.
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TALLET 6
HØRER TIL VENUS
Det vigtigste ord at huske, når det kommer til 6-tallet er kærlighed. Mennesker med tallet 6 har
et ekstra stort behov for tosomhed, hygge, livskvalitet og alt hvad der har værdi i livet.

Denne person er sød og venlig - og også ufatteligt stædig! Hun har en ynde og charme
omkring sig - ja, nærmest flirtende udstråling, uden det dog er intentionen. For hende er
tosomhed og ægteskabelig lykke, herunder romantik, helt afgørende for hendes oplevelse
af livskvalitet. Hun har desuden en stærk seksualitet og hjemmet (herunder familie) samt
hygge er stærke værdier.
Hun er loyal, lyttende og mæglende over for sine medmennesker. Til gengæld føler hun
sig ofte også brugt, hvilket egentlig blot er fordi hun er dårlig til grænsesætning. Hun er
altså mere loyal over for andre end sig selv.
Behagelighed og magelighed er vigtigt for hende og derfor elsker hun også hygge og
nydelse. Hun skal dog passe på at være for bekvemmelig, da dette kan gøre hende meget
‘sat’ i livet, så hun ikke udvikler sig. Hun holder af det rolige, langsomme liv. Hun er ofte
noget mere eventyrlysten i sine unge år og gradvis mere og mere sat med alderen. Dette
kan fx komme til udtryk ved, at hun hellere vil have gæster hjemme end at komme ud.
Sikkerhed er et grundlæggende behov for hende, så alt der er usikkert er for hende
forbundet med fare. Hun evner på godt og ondt at nøjes (og være sparsommelig) og
indrette sig med det der er i livet, da accept er nemt for hende. Desuden er det at
værdsætte og være taknemmelig let for hende. Det betyder at hun let er tilfreds og mæt i
livet.
Hun er meget grundig og arbejdsom, hvilket også er med til at gøre hende langsom. Fx
kommer hun ofte for sent til aftaler, da det er vigtigt for hende at gøre det hun gør grundigt,
frem for at skynde sig. Hun er meget sanselig og elsker alt der stimulerer hendes sanser,
fx at pynte sig, spise lækker mad etc. I det hele taget er æstetik og skønhed vigtigt for
hende. Hun er samtidig meget kvalitetsbevidst.
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TALLET 7
HØRER TIL NEPTUN
Det vigtigste ord at huske, når det kommer til 7-tallet er spiritualitet. Mennesker med tallet 7 er
super intuitive, svævende, drømmende og lever i en anden verden.

Denne person er sart og usikker - og har paradoksalt også en god portion stædighed og
udpræget jeg-følelse. Personen har en dragende energi over sig og ser verden ud fra et
atypisk mindset og fantasifuldhed. Heri ses at personen stykker sin egen
religion/trossystem sammen. Hun har en stor eventyrlyst og frihedstrang.
Hun lever i mange illusioner og i en tilstand af idealisme, på en sådan måde at det kan
tangere til trancelignede/diffuse tilstande. Dette fører hende til at have en kanal ‘oppe til,’
så hun har en stærk intuition og clairvoyant forbindelse. Det giver adgang til en høj
bevidsthed, indsigt og klarhed. Dette giver også personen en særlig nerve og sjæl i alt
hvad hun gør.
Hun svinger imellem kaos og klarhed, imellem forvirring og indsigt. Klarheden er bøjet i
neon når personen dyrker de meditationslignende tilstande, som bl.a. sker gennem
fordybelse. Hun er hengivende til at åbne sig op - særligt opadtil, mere end over for andre
mennesker. Denne sansesarte forbindelse giver en udtalt indtryksmodtagelighed over for
stemninger.
Idealismen ses tydeligt når der er disharmonier. Denne person bryder sig kun om harmoni
- og alt hvad der ikke er ideelt er pr. automatik en smerte. Kærlighed og smerte hænger
uløseligt sammen: Kærlighed til harmoni og smerten over alt der er disharmoni.
Hun har en tendens til jammer og brok - og finder hår i suppen.
Hun er romantisk anlagt, æstetikker og nærværende. Dette nærvær, behovet for
fordybelse og kontakten opadtil gør, at det ofte er den indre verden der vinder over den
ydre. Dette påvirker en kraftig udsættende effekt. Personen skal tillære sig at handle her
og nu, frem for at udskyde til senere.
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TALLET 8
HØRER TIL SATURN
Det vigtigste ord at huske, når det kommer til 8-tallet er ansvar. 8’er mennesker er nemlig
yderst ansvarsbevidste, samvittighedsfulde og flittige.

Denne person er ansvarsfuld, jordbunden, praktisk og disciplineret. Hun evner at
opretholde indsatsen for at nå et mål - også selvom det kan kræve rutinepræget arbejde
og tålmodighed. Hun er som en bjergged der tager de lange seje træk ved at sætte det
ene ben foran det andet mod sit langsigtede mål. Dette gør hende målrettet, ambitiøs og
vedholdende. Også selv når hun føler sig mangelfuld og dårlig. For hun ved at øvelse gør
mester. Hun er både dybt passioneret og det kan være grænsende til fanatisk. Nogle
kalder hende excentrisk og ekstrem.
Samtidig er hun god til realisme og forstå de konsekvenser der er. Hun ved at
tidsoptimering er et must, hvis vi skal få det maksimale ud af livet. Hun besidder stærke
lederevner. Hun holder af traditioner, stabilitet og at tingene er som de plejer.
Hun er konservativ anlagt. Hun er lidt af en enspænder, der er reserveret. Føler sig ofte
som det sorte får. Til gengæld har hun et hjerte på størrelse med Texas, der blot har brug
for at se folk an, før hun lukker dem ind i sit hjerte. Hun er meget samvittighedsfuld og
Moder Jord typen, der giver ud i kærlighed.
Når hun er udfordret, holder hun sine problemer for sig selv. Samtidig har hun en praktisk
tilgang til følelser, forstået på den måde at bliver hun stødt, venter hun med at italesætte
det til et tidspunkt der virker passende.
Tallet 8 er ‘det store skæbnetal,’ hvilket betyder at hun har en utrolig overlevelsesevne og
styrke, der er baseret på at gennemleve meget modvind og omvæltninger i livet.
Skæbnetal (som er 4 og 8) oplever både meget modvind og perioder med meget medvind.
Dette gearer hende til at håndtere udfordringer. 8-tallet repræsenterer himmel og jord
forenet. Ofte lever hun i det halve 8-tal og skal lære at få begge dele med.
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TALLET 9
HØRER TIL MARS
Det vigtigste ord at huske, når det kommer til 9-tallet er maskulinitet. Mennesker med tallet 9
har god adgang til deres maskuline sider: Handlekraft, mod, power, erobring og fremdrift.

Han besidder stor power og har en energi der fylder et rum. Er god til at tage sin plads og
sige sin mening direkte. Kan virke kold og kynisk. Han er drevet af utilfredshed. Det er
både en hæmsko at være evigt utilfreds og den drivkraft der fører ham frem.
Træffer hurtige beslutninger - også uden at tænke sig om, er handlekraftig og kan have
svært ved at forholde sig i ro. Kan derfor have tendens til stress. Har stor trang til at
producere. Har et stærkt drive, er udholdende, knoklende, målrettet og fokuseret. Han er
drevet af præstationer og tager sagen i egen hånd, for at komme i mål. Han er utålmodig
og ønsker resultater her og nu. Kan derfor forcere og kontrollere, frem for at give slip.
Udfordringer er til for at blive fjernet. Alt hvad der står i vejen for at opnå målet må af
vejen. Også hvis det er relationer. Temperamentet er stort, modet ligeså. Han er tapper
som en soldat, der elsker at erobre land, markere sig og have potens.
Alt i alt er han et super lidenskabeligt menneske, der elsker at få udløsning - både
bogstaveligt og metaforisk. Selvom han kan dominerende, er han følsom i sit indre. Han er
selvsikker, sarkastisk og elsker struktur - selvom han kan have svært ved at overholde
den. Han er meget social og familiær og elsker at være overhoved - både i familien og på
arbejdet. Han er let kritisk og vrede antændes let. Han kan finde på at handle ud fra frygt.
Han laver mange projektioner og har mange blinde vinkler på sig selv. Det er lettere at
være offensiv og angribe. Han har ofte modstand og angrebslyst når fingrene peger på
ham. Han kan have lukket af for sin kraftfulde spiritualitet, som er enorm hvis der åbnes
op. Er han bange for det, er det ofte på baggrund af en instinktiv viden om, at hans
spirituelle evner er så massive, at det opleves for overvældende for ham.
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12

Balance
Denne person har potentiale for at komme langt i tilværelsen og opnå lederskab og
synlighed. Denne person er kraftigt underlagt karma princippet: Det du sender ud,
får du retur. Personen kan derfor have mange fans eller mange fjender, afhængigt
at personens intentioner. Han er også underlagt loven om forestilling: Det han ser
for sig, er det han skaber. Han har samtidig evnen til at se uudlevede potentialer i
situationer, andre mennesker og sig selv. Besidder ufatteligt meget ære, lys,
respekt og kærlighed.

Ubalance
Skal passe på med at være modløs over vejen han kan se, der mangler at blive
gået og i stedet bruge sit potentialeblik som motivation. Han er en kæmpe
livsnyder, mens han med en tendens til at være udisciplineret, skal passe på med
ikke at få skabt det liv, han ønsker.
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Balance
Udstråler stor varme, ømhed og empati. Ser på vanskelige situationer som
vækstfremmende og er stadig venlig, selv i vanskelige omstændigheder. Er i
kontakt med sine følelser. Forstår sin sensitivitet og evner derfor at være i
opløftende miljøer. Er god til at leve i nuet og tage en dag ad gangen. Formår at
skabe balance imellem modpoler og dualiteter. Har lært sin krop at kende og tager
derfor vare på den. Er eminent til indføling og energiarbejde. Er genial til
koordinering, har proportionssans og træffe vanskelige beslutninger, da personen
kan se en sag fra alle vinkler.

Ubalance
En person med tårer og sorg. Føler sig som en fiasko og bærer et tomrum indeni.
Pleaser mennesker og overskrider egne grænser, for at modtage kærlighed og
popularitet. Kender ikke til grænser, hverken at sætte dem eller overholde dem.
Oplever jævnligt konflikter og splittelse. Tvivler meget og har dermed svært ved at
træffe beslutninger. Dulmer smerte ved at putte noget i systemet, fx alkohol,
narkotika, sukker, men også sex, shopping, arbejdsnarkomani m.m. Er sensitiv og
evner ikke at håndtere dette. Bliver derfor let drænet og energiforladt. Følelser kan
overvælde så meget, at han bliver handlingslammet. Har kropsubalancer. Går
meget op i retfærdighed, så meget at det bliver øje for øje, tand for tand.
Følelserne styrer personen.
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Balance
En person der nærer andre og føler sig dybt forbundet med dem. Er god til at
uddanne sig i livet og opnå forståelse. Elsker generelt at tillære sig viden og
dygtiggøre sig. Er nørdet, klog og intelligent. Er reflekterende, tager ting til
efterretning. Har lært at refleksioner er vigtige, men at det er via følelserne de
sande svar lander. Personen er eminent til at vækste og opbygge resultater. Er god
til at sige pyt og komme videre. Besidder talenter for at skrive og formidle.

Ubalance
En person der tilsidesætter egne behov, for at andre kan få opfyldt deres. Er
selvopofrende. Oplever mental nervøsitet, magtesløshed, frustration og lidelse.
Føler sig forkert og mærker skyld og skam. Er afventende på livets muligheder, i
stedet for at skabe dem selv. Har offertendens. Kan have et overdrevet behov for at
blive båret og opdraget af andre. Er sløset og siger pyt for meget. Får ikke
vedligeholdt sine resultater. Er ikke viljestærk. Tænker og reflekterer for meget over
tingene. Glemmer at spørge følelserne til råds, for at få indblik i de rette
svar. Søger mange svar der gør, at man er evighedsstuderende, og altid føler at
der er mere der skal læres, før man er klar til at anvende sin viden. Kan opleve
kropslige ubalancer, men har som regel et højt immunforsvar.

15

Balance
En leder med et herredømme (fx topleder), der giver nye perspektiver. Er
forandringsparat og god til at håndtere omstillinger. Personen er desuden god til at
igangsætte fornyelse og transformation. Kan bryde med forældede normer.
Elsker nye horisonter, fx at rejse. Personen har talenter inden for teknik, matematik,
videnskab, astronomi, astrologi og numerologi. Personen kan se sammenhænge,
andre ikke lægger mærke til. Bruger længsler som motivation til at opnå det liv, han
drømmer om. Er kreativ i alt (fx løsningsmuligheder, sammensætte farver og
mønstre m.m). Er god til at innovere og er en opfinder. Gør tingene på sin egen
måde. Der ligger genialitet til denne person.

Ubalance
Personen lader sig let friste. Der er mange længsler og græsset er grønnere på
den anden side. Er sig selv utro, dvs. realiserer ikke sine længsler. Sammenligner
konstant sig selv med andre. Føler sig anderledes. Hader at følge en metode striks
og har autoritetsproblemer. Har svært ved at være i ro. Har oplevet at skulle starte
sit liv forfra flere gange.

16

Balance
En handlekraftig person, der holder af at være aktiv. Er målbevidst og mentalt
stærk. Er klartænkende, er intellektuel og begrebsforstående. Er stærk i sine
kommunikative talenter og kan anvende intellektuel formidling. Har stærke
budskaber på hjerte. Har en stærk intuition. Han forstår sig på forskellen imellem
harmoni og balance og kan praktisere begge. Har forretningssans og er i stand til
at tjene mange penge. Kan opleve held med gambling og projekter hvor penge er
involveret. Er yderst social og ekstrovert.

Ubalance
En person, der er ude af balance med sig selv eller hans liv. Kan sprede kaos. Kan
være hård i tonen. Kan være besat af frygt uden at vide hvad der er at være bange
for, fx have social fobi/angst. Kan være for meget i gang og få stress. Kan være for
mental og glemme at mærke efter i sine følelser. Kan have dybe problemer med
penge og materielle goder i livet. Lytter til mennesker der kommer med urigtige
oplysninger, overhører sin intuition og mister penge herpå.

17

Balance
En stærk person med alkymistisk styrke. God til at spotte andres blindspots.
Gennemskuer let andre. Evner derfor at flytte folk. Har lederevner og kan opnå
magt. Har gennemslagskraft og kan tryllebinde. Har en stærk magnetisme, er
veltalende og god til retorik. Han er dygtig til at performe. Han modtager let gaver
og tjenester fra andre og kan opnå store pengesummer. Personen er fandenivoldsk
og effektiv + strategisk i sit arbejde. Besidder kunstnerisk talent og er æstetiker.
Kan modstå fristelser. Går op i kropspleje. Er meget lidenskabelig.

Ubalance
Har vanskeligt ved at se sig selv klart og blindspots på sig selv. Besættes let, fx af
materielle ting og mennesker. Kan være magtliderlig. Mener at alt ondt kommer
udefra og at han er den eneste uheldige ting sker for. Har et stærkt temperament
(fx opfarende) og kan være taktisk snu og manipulere. Elsker hævn. Er
overperfektionistisk og pertentlig. Har fra barns ben lært facade, fx at være pæn
pige, mens man er en vildbasse inden i. Presser sig til til at leve roller. Kan lide af
psykiske sygdomme, uhelbredelig sygdom, kronisk sygdom eller sygdom der er
svært at diagnostisere.

18

Balance
Lever i overensstemmelse med den guddommelige plan. Har en intuitiv kanal til de
højere magter. God til transformationsarbejde og talent for helbredelse. Går op i
ordentlighed, pli og høj moral. Talent for musik, skrivning og dans. Har en nerve og
sjæl i alt hvad han gør. Mærker dyb meningsfuldhed. Har potentiale for et nedtonet
ego og udtalt sjælstilstedeværelse. Er stærk, humoristisk og sjov.

Ubalance
Undertrykker og er på flugt fra smerte. Føler sig malplaceret på jorden. Kan miste
sig selv og/eller andre mennesker. Tab i det hele taget. Nederlag og tunghed.
Mærker meningsløshed og har identitetskrise. Spekulerer og er frygtstyret. Er angst
for at miste og passer derfor på med tilknytning. Overlever mere end lever. Er
dramatisk og ser det ikke selv. Er anonym i sin udstråling. Er meget privat. Skjuler
sig. Har en tendens til stimulanser, oftest narkotika, for at dulme smerte og mærke
lykkerus. Overhører intuition og lider heraf. Kan have stor modstand på spiritualitet.
Er kritisk og skeptisk.

19

Balance
En åndelig person der oplever glæde igennem at elske andre og bringe dem i
kontakt med deres egen åndelighed. Elsker at give meget. Er en god lytter, der
forstår andre. Stræber efter enhed og frihed. Søger sandheden og undersøger den
igen og igen. Har et klart perspektiv. Har evnen til at være visionær og modig. Fred
og kærlighed er essentielle værdier. Har en omfavnende omsorg og ømhed over
sin person. Personen gør sig bemærket og bliver let husket. Havner ofte i
spotlightet. Kan blive husket længe efter sin død, fx ved at gå over i historien. Er et
passioneret menneske.

Ubalance
Er selvmedlidende. Føler sig misforstået. Har intet håb, så livet virker ikke værd at
leve. Tvivler på sine kompetencer. Tiltrækker negativ opmærksom omkring sin
person og kan føle sig forkert heraf. Lider af sceneskræk. Huskes for sin måde at
dø på (fx selvmord, ulykke, krig, mord).

20

Balance
En modig person der har skabt sin drømmetilværelse. Han har tydelig pondus og
power, og trækker let på de maskuline kvaliteter. Er handlekraftig og får efter
fremdrift. Er stærkt udholdende og målrettet. Potentiale for at opnå store materielle
goder og at have en stærk position. Lader ingen problemer stå i vejen. Evner
kontrol i ordets mest positive forstand. Har et filter på sin sensitivitet, så han kan
lukke af for følelsesmæssige påvirkninger.

Ubalance
En person der kører sig selv for hårdt og presser sig selv. Knokler meget og er
stresset. Kæmper med utålmodighed og utilfredshed. Har et heftigt temperament,
til tider grænsende til det macho-agtige og besidde hårdhed. Kan have svært ved
at mærke sig selv, fordi der er tendens til at lukke af for kontakt til følelserne. Bærer
på kæmpe uforløst vrede og har generelt mange uforløste følelser fra gammel
bagage, såsom chok og traumer. Det materielle vinder over det spirituelle. Besat af
frygt. Er i overkontrol. Lever med poleret facade, hvor det ydre er smukt og det
indre et virvar. Oplever mange stridigheder og konflikter, ofte i familien. Tendens til
løgne og drama. Kan være overmodig og overkritisk. Helbredsproblemer, især
kræft, hovedpiner, PCO, hjerneblødninger og blodpropper. Dette tal ses blandt de
fleste mordere.

21

Balance
Denne person har meget energi og vitalitet, herunder psykisk overskud. Er
selvbevidst og ved hvad han vil. Denne person har potentiale til at skabe flow
omkring sig og undgå de store bump på vejen. Kan opfylde sine drømme og ende
med at spinde guld på sine visioner. Har en stærk selvdisciplin og medfølelse. Er
god til at se potentialer og kan spotte hvad der skal til for at udleve dem. Bruger sin
forestillingsevne til at motivere sig selv til at realisere sine mål. Får skabt synlighed
omkring sin person. Besidder lederegenskaber. Er positiv, optimistisk og håbefuld.

Ubalance
Er altid træt og mangler energi og vitalitet. Har mistet troen på at det nytter noget at
være optimistisk. Kan derfor være pessimist og sortseer. Har opgivet håbet. Kan
også være destruktiv håbefuld, således at man putter flødeskum på lorten og
dermed ikke tager ansvar for at fjerne problemet. Har så mange ideer, at det bliver
for meget og blokerer for at de føres ud i livet.

22

Balance
En person der er drevet af at bidrage og gøre en forskel. Føler dybt for andre og
bekymrer sig om andre mennesker og er i kontakt med den ubetingede kærlighed.
Har en stærk etik, moral og retfærdighedssans. Er i kontakt med det feminine,
intuitive og moderlige aspekt. Har dyb indre fred og ro. Er en optimist, der kan
udnytte sin optimisme konstruktivt. Lever i nuet og tager den med ro. Er tålmodig
og laid back. Mærker altid hvilken vej i livet man skal gå. Har en tillid til sin egen
power til at skabe glædelige omstændigheder og evnen til at eliminere det
negative. Personen får sine materielle behov dækket, uden dog at være materielt
styret.

Ubalance
Føler sig afkoblet af inspiration og kærlighed. Kan ikke mærke sin rette hylde. Har
permanente spørgsmål til sig selv, dømmer og fordømmer sig selv hårdt. Lider
under forsinkelser af ens planer. Er for laid back og passiv, så man ikke får noget
ud af sit liv på den langsigtede bane. Er yderst utålmodig og har svært ved at lære
tålmodighed.

23

Balance
En person der er god til at skabe vækst og succes. Oplever avancement og
karriereforhøjelse samt generel forhøjelse i livet. Er god til at sejre, selv oven på en
lang, sej kamp. Modtager ære og priser. Har vundet indvielser og prøvelser i livet.
Er god til at skabe en sjov, humoristisk, glad og let tilværelse omkring sig. Forstår
dybt inde, at hvis ikke processen er sjov, vil målet heller ikke være det. Er målrettet
og arbejder for at opnå sine mål, ambitiøs og ærgerrig på livet. Har sans for livets
faser og cyklusser.

Ubalance
En barnlig person, der er ubeslutsom og trækker beslutninger ud ved at tænke for
meget over tingene. Får derfor ikke handlet. Er drevet for meget af lethed og bliver
doven så snart man skal gøre en indsats. Oplever mange prøvelser i livet (allerede
fra barns ben) og kan føle at livet er én lang tunnel af lærdom. Modtager aldrig
kærlighed på den ønskede måde. Personen er fragmenteret og afkoblet fra sig selv
og universet. Er utilfreds med hans livssituation, men føler sig ikke i stand til at
ændre det.

24

Balance
En barmhjertig person, der ser det bedste i andre. Ser andres potentialer og
udviser forståelse for andre mennesker. Kan sætte sig ind i menneskers sted. Er i
stand til at give ubetinget kærlighed og tilgivelse. Ser lyst på tilværelsen.
Overkommer let skuffelser. En drømmende person, der realiserer det han
drømmer om.

Ubalance
En person der er forblændet af hvor godt noget kan blive, frem for at lægge mærke
til hvor uhensigtsmæssigt det reelt er. Forelsker sig i potentialer frem for realiteter.
Retfærdiggør andres handlinger, der ikke var okay. Kan ikke se realistisk på
tilværelsen. Er naiv og godtroende. Lever i drømme og illusioner. Kan ikke se klart
hvordan drømmene muliggøres. Skal lære troen på, at han selv kan forandre sit liv.
Laver en sæk fyldt med fejltagelser for sig selv. Er interesseret i selvforstærkning.
Besidder en dybtliggende frygt for skuffelse på kærligheds områder. Fordi man
pudser sine briller i leverpostej, ser man heller ikke altid sine fejltagelser og hvad
der retteligt er okay.

25

Balance
En person føler sig velsignet, beriget og priviligeret. Mærker støtte til og fra
mennesker. Mærker universel kærlighed. Er god til at hvile i tillid til at alting ordner
sig og sker til alles højeste og bedste. Accepter sin skæbne på en positiv og
praktisk måde. Oplever at der er beskyttelse i hårde tider. Personen oplever hjælp
fra personer med højere positioner, til at bane vejen for en. Fx i form af
karrieremæssige fremskridt. Mærker økonomisk og karrieremæssig beskyttelse og
hjælp.

Ubalance
Er meget usikker. Føler sig uelsket. Udvikler det ene symptom efter det andet, fordi
man som barn, kun modtog pleje, når sygdom var til stede. Er for tilbagelænet i
tillid, hvilket udvikler en dovenskab i at tage ansvar, fordi ‘det går jo nok. Der er altid
noget/nogen der redder mig.’

26

Balance
Denne person har karisma og mærker stor taknemmelighed. Er hjulpet og støttet,
også af personer med magt. Hun er loyal og møder mennesker på deres niveau. Er
god til at skaber harmoni i relationer. Har sans for værdier, kvalitet, penge og tal.
Elsker romantik og er i et parforhold. Er særligt magnetisk over for det modsatte
køn. Er i kontakt med sin feminitet og er kærlig, givende og besidder familiære
værdier. Har gode venskaber. Går op i kunst og det kunstneriske. Holder af alt der
er sanseligt, fx mad, berøring, sex, skulpturer.

Ubalance
En person der tager det gode liv for givet og er dermed utaknemmelig. Kan blive
18/9-agtig, når utaknemmeligheden er i spil. Mere end noget andet, fokuserer hun
på hvilke vanskeligheder andre mennesker forårsager mod hende. Bedrager sig
selv og andre. Kan acceptere meget dårligdom og rykker sig derfor ikke. Tendens
til promiskuøsitet (let på tråden) og skal være varsom herpå, da dette kan skabe
store konflikter i hendes liv.

27

Balance
En moden person, hvis styrke er opbygget igennem de erfaringer hun har fået. Er
pligtopfyldende, overkommer skuffelser, lærer af sine fejltagelser og har en god
vurderingsevne. Har energi at give ud af. Elsker mennesker, har varme til dem og
kan lide at arbejde i omsorgsfuldt. Har spirituel visdom. Har en stærk intuition og
kreativitetssans. Gunstig økonomi. Udlandet fylder meget med potentiale for
verdslig succes.

Ubalance
Føler stor skuffelse. Barndommen har været præget af at skulle blive hurtigt
voksen. Overfokuserer på seriøsitet og forpligtelser. Oplever byrde som resultat af
at leve et pligtbetonet liv, uden plads til sjov. Gør det hun føler hun bør, frem for det
hun lyster.

28

Balance
En moderlig person der hjælper andre med sin rummelighed, tolerance og
gavmildhed. Har på baggrund af dette opnået en magtfuldhed. Personen er meget
uafhængigog god til at lytte til sin indre vejledning. Besidder dyb, instinktiv visdom
og lærer ved at undervise andre. Giver ikke ud for at modtage retur på nogen
måde. Er i stand til at føle dyb glæde. Elsker dyr. Er seksuelt opfyldt på en kærlig
og harmonisk måde. Er en god problemløser, også ved akutte udfordringer. Har
opbygget en formue.

Ubalance
En person der er god til at hjælpe andre end sig selv. Er overgavmild med sin hjælp
og penge til andre og ender med at mangle selv. Oplever udfordringer der opstår af
at lytte til andre end sig selv. Modtager råd (der kan være velmente) som er
forkerte for personen og som lander på forkerte tidspunkter. Oplever ugunstige
partnerskaber. Der er mange farer, skuffelser og fiaskoer i ens liv. Oplever store
udsving og ustabilitet. Er for tolerant over for kaos og oplever derfor meget af den
slags. Kan have været misbrugt seksuelt, og også på andre måder. Er tit i
følelsesmæssige storme. Reagerer på ekstreme måder. Er rastløs og
desorienteret. Tager hastige og irrationelle beslutninger.

29

Balance
En selvsikker person, der er tro mod sig selv. Føler sig powerfuld og udstråler en
autoritet. Evner lederskab. Er produktiv, koncentrerende og udholdende. Dette gør
ham vellykket. Er modig og tør at gå det ukendte i møde. Er intelligent, kreativ og
stærk i sin intuition. Har en exceptionel forestillingsevne, en god følelse for harmoni
og en begejstring for livet.

Ubalance
Denne person kan lide af dobbelt personlighed. Har problemer med sit eget køn,
særligt med sin egen maskulinitet og feminitet. Er ude af harmoni med sig selv.
Føler sig holdt nede og livet kan anses for vanskeligt. Bruger sin forestillingsevne
destruktivt. Tendens til at udstråle en kølighed. Er for risikovillig og ender på dybt
vand. Når planer deles med andre, ender de med at ryge i vasken.
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Balance
Ser altid fra et nyt, frisk perspektiv. Denne person er i stand til at stå op for sig selv.
Oplever stor indre lykke. Besidder genialitet. Har skabt en imponerende succes,
der kan give gennemgribende gennembrud. Denne person er modig og tør tage
vigtige chancer i livet. Personen oplever stor klarhed og hjælper med at overvinde
tvivl, fx tvivl på sig selv.

Ubalance
En person der har oplevet meget svigt og løftebrud fra andre. Ofte startede det
med svigt fra forældrene i barndommen. Er en dårlig planlægger og kan derfor
også komme til at love for meget og dermed give andre løftebrud. Har tillid til de
forkerte mennesker. Har måtte starte forfra flere gange i livet pga. tab.

31

Balance
En person med lederegenskaber der reformerer og som ønsker at ændre
konventioner. Har opnået materiel succes. Har forpligtet sig til fred, beskytter andre
og ønsker det bedste for menneskeheden. Har en stærk forfatning og er sund.
Føler sig opfyldt både fysisk og åndeligt. Personen har tillid til det gode og er
optimistisk og en af de gladeste mennesker. Har opbygget en tilstand af nåde
(tilgivende, positivt eftergivende, empatisk, barmhjertig, mild, overbærende,
indfølende).

Ubalance
Personen vægter materielle aspekter af livet over indre fred. Bærer meget vrede,
frustration og ærgrelse. Har svært ved at forholde sig til andre mennesker. Er
belærende og blamer. Skal lære at se sit ansvar og stoppe med at pudse sin glorie.
Kan blive meget hård og ubarmhjertig. Skal lære nåde i relationer og nåde under
pres. Der er en oplevelse af at livet tester en for sin styrke. Personen har en tung
karma og oplever tunghed og sorg. Har svært ved at være optimistisk, positiv og tro
på det gode, men det er netop dette personen skal lære for at vende sin karma.
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Balance
En person der er positivt selvcentreret og selvsikker. Han er intelligent og har fin
balance imellem det åndelige og materielle. Personen holder af alenetid og er
selvstændig. Er filosoferende og reflekterende. Ønsker at gøre verden til et bedre
sted, fx ved at dele sine efterretninger. Personen har indtaget en ekspertstatus.
Interesserer sig for fortidige emner, fx arkæologi. Ofte en lærer for åndelige og/eller
fysiske discipliner (fx yoga, qi qong, kampsport mv.).

Ubalance
En ekstremt konkurrencedygtig person, der føler sig overlegen og emmer af
arrogance. Har meget stive, faste ideer. Holder fast i gamle historier og gentager
dem. Bruger meget energi på tilbageblik. Har dermed svært ved at forholde sig til
nuet. Er mentalt fraværende og tilbagetrukket fra omverdenen. En enspænder og
sær snegl.
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Balance
En selvstændig person der klarer sig selv. Fungerer i isolerede positioner, fx
direktør og statsminister. Holder af den ro og tilbagetrukkethed fra omverdenen
dette giver. Har lederegenskaber. Besidder stærk genialitet og intelligens. Gør
tingene på sin egen måde, har en krøllet hjerne og klæbehjerne. Er diplomatisk og
etablerer god holdånd. Anser ansvar som en glæde. Har undervisningsevner og
elsker kunst og videnskab. Kan bygge bro imellem disse.

Ubalance
En person der føler sig afskåret fra verden. Føler sig ensom, misforstået og
isoleret. Er i et indre fængsel og evner ikke at frigøre sig. Ønsker
samfundsmæssige forandringer, mens han selv har svært ved at bryde vaner. Er
mentalt fraværende, lever i sin egen verden. Er sjældent i tide og leverer ting for
sent. Kan lide af hukommelsessvigt.

34

Balance
En person der tiltrækker mange mennesker og særlige kommunikative talenter, fx
salgstalent eller bruger sin forkærlighed til formidling i fx forfatterskab eller politik.
En videnbegærlig person, der er medieomtale omkring, som fungerer under pres
uden at knække heraf. Udland og rejser kan dominere i hans liv. Besidder disciplin.
Holder af det simple liv. Han kan opnå det der er uopnåeligt for mange (på alle
områder af livet).

Ubalance
En person der altid føler sig presset og stresset. Har været knækket med stress.
Har svært ved at være i nuet. Mangler indre fred. Er besat af alle former for frygt og
bekymringer, primære forventninger og har en generel frygt for livet. Er for
ufleksibel i sine holdninger og oplever modstand og modgang heraf. Besidder
dårlig skelneevne og kan ikke vurdere korrekt.
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Balance
Denne person har karisma og mærker stor taknemmelighed.
Er hjulpet og støttet, også af personer med magt. Hun er loyal og møder
mennesker på deres niveau. Er god til at skaber harmoni i relationer. Har sans for
værdier, kvalitet, penge og tal. Elsker romantik og er i et parforhold. Magnetisk for
det modsatte køn. Er i kontakt med sin feminitet og er kærlig, givende og besidder
familiære værdier. Har gode venskaber. Holder af alt der er sanseligt, fx mad,
berøring, sex, skulpturer. Er dedikeret til hendes formål i livet og arbejder for fred.
Kan grine af livets mysterier.

Ubalance
En person der tager det gode liv for givet og er dermed utaknemmelig. Kan blive
18/9-agtig, når utaknemmeligheden er i spil. Tendens til promiskuøsitet (let på
tråden) og skal være varsom herpå, da dette kan skabe store konflikter i hendes liv.
Er en martyr og har svært ved at forstå sig selv. Har ingen forpligtelse eller
engagement. Ønsker andre skal tage sig af ham. Lider under et vanskeligt forhold
til sin far. Har svært ved at udtrykke kærlighed verbalt. Kan føle sig ubehageligt til
mode blandt andre mennesker.
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Balance
En moden person, hvis styrke er opbygget igennem de erfaringer hun har fået. Er
pligtopfyldende, overkommer skuffelser, lærer af sine fejltagelser og har en god
vurderingsevne. Har energi at give ud af. Elsker mennesker, har varme til dem og
kan lide at arbejde i omsorgsfuldt. Har spirituel visdom. Har en stærk intuition og
kreativitetssans. Gunstig økonomi. Udlandet fylder meget med potentiale for
verdslig succes. Er selvforsynende og kan klare sig selv. Giver og modtager dyb
kærlighed. Fastholder sin livsstil og rutiner, uagtet af hvad der sker.

Ubalance
Føler stor skuffelse. Barndommen har været præget af at skulle blive hurtigt
voksen. Overfokuserer på seriøsitet og forpligtelser. Oplever byrde som resultat af
at leve et pligtbetonet liv, uden plads til sjov. Gør det hun føler hun bør, frem for det
hun lyster. Sælger sig selv for billigt. Fortabt i fantasier. Har stor vanskelighed med
livets realiteter i øjnene. Fjerner sig fra passion.
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Balance
Denne person er meget uafhængig, lytter til sig selv og står op for det der føles
rigtigt at gøre. Er sin egen guru. Har et skærpet blik for problemløsning og har et
stabilt liv, med en stabil indkomst og potentiale for stor velstand. Er meget gavmild,
tolerant og rummelig og oplever tilfredsstillelse af at hjælpe andre. Går op i velfærd.
Tankerne styres af kærlighed, selvtillid og styrke. Har healende evner.

Ubalance
Er god til at hjælpe andre end sig selv. Er overgavmild med sin hjælp og penge til
andre og ender med at mangle selv. Oplever udfordringer der opstår af at lytte til
andre end sig selv. Modtager råd (der kan være velmente) som er forkerte for
personen og som lander på forkerte tidspunkter. Oplever ugunstige partnerskaber.
Der er mange skuffelser i ens liv. Bærer på vrede og frustration. Ønsket om at
hjælpe er egoistisk. Bliver let domineret af andre. Er overfølsom og henfalden til
depression.

38

Balance
En selvsikker person, der er tro mod sig selv. Føler sig powerfuld og udstråler en
autoritet. Evner lederskab. Er produktiv, koncentrerende og udholdende. Er modig
og tør at gå det ukendte i møde. Er intelligent, kreativ og stærk i sin intuition. Har
en exceptionel forestillingsevne. Har helbredende kræfter og er uselvisk. Er et barn
der er lavet i kærlighed.

Ubalance
Bruger sin forestillingsevne destruktivt. Tendens til at udstråle en kølighed. Er for
risikovillig og ender på dybt vand. Når planer deles med andre, ender de med at
ryge i vasken. Bærer på frustration, herunder frustration omkring sin mor. Holder
fast i omsorg fra andre. Er træt af livet. Har det ubehageligt i sin krop. Holder fast i
falske forhåbninger og lever som et offer. Er ikke tilstede i nuet.
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Balance
En person der besidder stor holdånd, er social og går ind for fællesskaber. Har et
stort netværk og har for øje at være i harmoni i sine relationer. Er anerkendt og
populær blandt andre og har en magnetisme overfor offentligheden.
Personen oplever kærlighedsgevinst. Påtager sig en masse ansvar, der dog ikke
udgør et problem eller forårsager vanskeligheder.

Ubalance
Personen har problemer med fællesskaber, enten at indgå i et fællesskab eller som
oftest, har han svært ved at være alene og kan kun holde sig selv og livet ud
sammen med andre. Personen er oversensitiv og kan ikke være nogle steder, uden
at blive påvirket i voldsom grad. Er i ubalance sexuel ubalance, fx manglende lyst
eller nymfomani.

40

Balance
En person med lederegenskaber der har opnået materiel succes. Har forpligtet sig
til fred, beskytter andre og ønsker det bedste for menneskeheden. Personen har
tillid til det gode og er optimistisk og en af de gladeste mennesker. Har opbygget en
tilstand af nåde (tilgivende, positivt eftergivende, empatisk, barmhjertig, mild,
overbærende, indfølende). Besidder en naturlig autoritet og individualitet. Har en
stærk følelse for samfundet. Elsker at lære fra sig.

Ubalance
Personen vægter materielle aspekter af livet over indre fred. Bærer meget
frustration og ærgrelse. Har svært ved at forholde sig til andre mennesker. Er
belærende og blamer. Skal lære at se sit ansvar og stoppe med at pudse sin glorie.
Kan blive meget hård og ubarmhjertig. Skal lære nåde i relationer og nåde under
pres. Der er en oplevelse af at livet tester en for sin styrke. Har svært ved at være
optimistisk, positiv og tro på det gode, men det er netop dette personen skal lære
for at vende sin karma. Er misundelig og mistænkelig. Har et ønske om fred,
uafhængighed og ensomhed. Har brug for accept og anerkendelse fra andre.

41

Balance
En person der er positivt selvcentreret og selvsikker. Han er intelligent og har fin
balance imellem det åndelige og materielle. Er filosoferende og reflekterende.
Ønsker at gøre verden til et bedre sted, fx ved at dele ud af sine efterretninger. Har
styrken til at ændre verden og forstår, at denne ændring skal begynde i sig selv. En
ydmyg og værdig person, der har fremragende skelnen. Har universel forståelse.

Ubalance
En ekstremt konkurrencedygtig person, der føler sig overlegen og emmer af
arrogance. Har meget stive, faste ideer. Holder fast i gamle historier og gentager
dem. Bruger meget energi på tilbageblik. Har dermed svært ved at forholde sig til
nuet. Er mentalt fraværende og tilbagetrukket fra omverdenen. Er virkelighedsfjern.
Har svært ved at etablere venskaber. Fordømmer sig selv og andre.
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Balance
En selvstændig person der klarer sig selv. Fungerer i isolerede positioner, fx
direktør og statsminister. Holder af den ro og tilbagetrukkethed fra omverdenen
dette giver. Har lederegenskaber. Besidder genialitet og intelligens. Gør tingene på
egen måde, har en krøllet hjerne og klæbehjerne. Er tæt på opvågning (i færd med
selvopdagelse og er langt). Har et sundt sind og krop. En succesfuld
forretningsmand, der nyder sit arbejde.

Ubalance
En person der føler sig afskåret fra verden. Føler sig ensom, misforstået og
isoleret. Er i et indre fængsel og evner ikke at frigøre sig. Ønsker
samfundsmæssige forandringer, mens han selv har svært ved at bryde vaner. Er
mentalt fraværende, lever i sin egen verden. Er sjældent i tide og leverer ting for
sent. Kan lide af hukommelsessvigt. En dominerende person, der virker
skræmmende. Dømmer og fordømmer andre. En naiv person.
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Balance
En person der tiltrækker mange mennesker og særlige kommunikative talenter, fx
salgstalent eller bruger sin forkærlighed til formidling i fx forfatterskab eller politik.
En videnbegærlig person, der er medieomtale omkring, som fungerer under pres
uden at knække heraf. Udland og rejser kan dominere i hans liv. Han lever i
harmoni med naturens rytme og er en landmand (bogstaveligt eller billedligt), dvs.
sår og høster. Har høje forventninger til sig selv og andre, men det betyder ikke
meget for denne person, hvis disse forventninger ikke opfyldes.

Ubalance
En person der altid føler sig presset og stresset. Har været knækket med stress.
Har svært ved at være i nuet. Mangler indre fred. Er besat af alle former for frygt og
bekymringer og især forventningspres. Besidder dårlig skelneevne og kan ikke
vurdere korrekt. Har det svært med den materielle side af livet, især med sin lyst til
luksus. Føler ingen glæde. Lænker sig mod afhængighed i forhold. Koncentrerer
sig kun om det, som han angiveligt har ret til, i stedet for at give noget ud. Har
skyldfølelser og bebrejder andre.
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Balance
Denne person har karisma og mærker stor taknemmelighed. Er hjulpet og støttet,
også af personer med magt. Hun er loyal og møder mennesker på deres niveau. Er
god til at skaber harmoni i relationer. Har sans for værdier, kvalitet, penge og tal.
Elsker romantik og er i et parforhold. Magnetisk for det modsatte køn. Er i kontakt
med sin feminitet og er kærlig, givende og besidder familiære værdier. Har gode
venskaber. Holder af alt der er sanseligt, fx mad, berøring, sex, skulpturer. Er en
solrig person og bevæger sig harmonisk og smukt (fx danseværdier). Er i et
naturligt flow med livet.

Ubalance
En person der tager det gode liv for givet og er dermed utaknemmelig. Kan blive
18/9-agtig, når utaknemmeligheden er i spil. Tendens til promiskuøsitet (let på
tråden) og skal være varsom herpå, da dette kan skabe store konflikter i hendes liv.
Forsøger at skabe en ny identitet, men ændrer sig aldrig. Har for lidt sødme i livet
og forkæler sig derfor med overspisning, ofte slik.

45

Balance
En person der reformerer og realiserer sine idealistiske mål. Ændrer normer der er
uholdbare. En person der er drevet af at undersøge. Er fleksibel og åben for nye
tiltag. Håndterer omvæltninger, konflikter og skuffelser godt. Har en tilknytning til
stjernerne, direkte og abstrakt, fx astrologi, astronomi og oplevelsen af nattehimlen.
Anvender sin kreativitet i alt hvad der gøres og har en god åndelig forbindelse.

Ubalance
Ønsker at revolutionere og møder mange skuffelser og konflikter på sin vej.
Oplever mange omvæltninger og har svært ved at rumme det. Peger fingre af
andre, i stedet for at tage et blik på sig selv. Styres af ubevidste mønstre. Er ikke i
kontakt med følelserne, kender ikke sig selv og har alligevel en tendens til
narcissisme. Føler sig skubbet tilbage af andre, på grund af afvisning.

46

Balance
Denne person er meget uafhængig, lytter til sig selv og står op for det der føles
rigtigt at gøre. Er sin egen guru. Har et skærpet blik for problemløsning og har et
stabilt liv, med en stabil indkomst. Er gavmild, tolerant og rummelig. Har særlige
kompetencer når det kommer til forløsning, frigørelse, helbredelse og
transformation. Har en fredsmission og i kontakt med sin guddommelige gnist.
Udtrykker sig venligt og dybt. Er fokuseret og en god medarbejder/teamarbejder.
Kan arbejde hårdt for at opfylde sit livsformål, og er glad for at gøre det.

Ubalance
Er god til at hjælpe andre end sig selv. Er overgavmild med sin hjælp og penge til
andre og ender med at mangle selv. Oplever udfordringer der opstår af at lytte til
andre end sig selv. Modtager råd (der kan være velmente) som er forkerte for
personen og som lander på forkerte tidspunkter. Oplever ugunstige partnerskaber.
Der er mange skuffelser i ens liv. Mangler indre fred. Føler sig fastlåst og stagneret.
Er desperat over sit liv og tvivler på Gud. Kan have haft en svær barndom, som er
uforløst. Bedrager sig selv og bruger tid på ønsketænkning frem for handling.

47

Balance
En selvsikker person, der er tro mod sig selv. Føler sig powerfuld og udstråler en
autoritet - også selvom han er følsom. Evner lederskab. Er produktiv,
koncentrerende og udholdende. Er modig og tør at gå det ukendte i møde. Er
intelligent, kreativ og stærk i sin intuition. Har en exceptionel forestillingsevne.
Kender til gammel viden. Stræber altid efter indre balance - og genskaber den altid
ved behov. Lever sit kald og føler det som sin opgave af hjælpe mennesker, der
hvor de er fastlåst. Bekymrer sig om andre menneskers ve og vel. God til at
planlægge og arrangere ting hyggeligt og skabe skønhed på alle områder.

Ubalance
Bruger sin forestillingsevne destruktivt. Tendens til at udstråle en kølighed. Er for
risikovillig og ender på dybt vand. Når planer deles med andre, ender de med at
ryge i vasken. Har svært ved at slippe en fortidig kærlighed. De følelsesmæssige
blokeringer hæmmer seksualiteten. Har svært ved at udtrykke sig selv. Tager
andres problemer på sig og forsøger at ordne dem – selv når de ikke ønsker det.
Er meget ambitiøs, overvurderer egne evner og trækker sig tilbage.

48

Balance
En person der besidder stor holdånd, er social og går ind for fællesskaber. Har et
stort netværk og har for øje at være i harmoni i sine relationer. Er anerkendt og
populær blandt andre og har en magnetisme overfor offentligheden. En loyal
person, hvis liv er meget centreret og som stoler på processen om den store
helhed, selv når livet har sine op- og nedture. Kan arbejde sammen med
fødselsprocesser, både i bogstavelig og abstrakt forstand. Fx genfødsler.

Ubalance
Personen har problemer med fællesskaber, enten at indgå i et fællesskab eller som
oftest, har han svært ved at være alene og kan kun holde sig selv og livet ud
sammen med andre. Personen er oversensitiv og kan ikke være nogle steder, uden
at blive påvirket i voldsom grad. Er i ubalance sexuel ubalance, fx manglende lyst
eller nymfomani. Ønsker at forelske sig igen og igen, men kommer aldrig til virkelig
kærlighed. Er lammet af jalousi og misundelse.

49

Balance
En person med lederegenskaber, der har opnået materiel succes. Personen har
tillid til det gode og er optimistisk og en af de gladeste mennesker. Har opbygget en
tilstand af nåde (tilgivende, positivt eftergivende, empatisk, barmhjertig, mild,
overbærende, indfølende). Er i kontakt med hjertet og kan udtrykke dette.

Ubalance
Personen vægter materielle aspekter af livet over indre fred. Bærer meget vrede,
frustration og ærgrelse. Har svært ved at forholde sig til andre mennesker. Er
belærende og blamer. Skal lære at se sit ansvar og stoppe med at pudse sin glorie.
Kan blive meget hård og ubarmhjertig. Skal lære nåde i relationer og nåde under
pres. Der er en oplevelse af at livet tester en for sin styrke. Personen har en tung
karma og oplever tunghed og sorg. Har svært ved at være optimistisk, positiv og tro
på det gode, men det er netop dette personen skal lære for at vende sin karma.
Forsøger at være centreret og afbalanceret, men i virkeligheden er der intet andet
end indre spænding. Føler sig som en en amatør. Manipulerer andre.

50

Balance
En person der er positivt selvcentreret og selvsikker. Han er intelligent og har fin
balance imellem det åndelige og materielle. Er generøs, filosoferende og
reflekterende. Denne person er ofte professionelt involveret i helbredelse eller
psykologi. Har begejstring for livet og en masse energi til at kommunikere med
andre. Har en dyb tro på sig selv og er sandsynligvis religiøs. Føler sig ét med
universet.

Ubalance
En ekstremt konkurrencedygtig person, der føler sig overlegen og emmer af
arrogance. Har meget stive, faste ideer. Holder fast i gamle historier og gentager
dem. Bruger meget energi på tilbageblik. Har dermed svært ved at forholde sig til
nuet. Er mentalt fraværende og tilbagetrukket fra omverdenen. Siger: “hvis bare jeg
havde …” og gør omstændigheder ansvarlige for sin tilstand. Formår ikke at bruge
sine egne talenter.
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Balance
En selvstændig person der klarer sig selv. Fungerer i isolerede positioner, fx
direktør og statsminister. Holder af den ro og tilbagetrukkethed fra omverdenen
dette giver. Har lederegenskaber. Besidder stærk genialitet og intelligens. Gør
tingene på sin egen måde, har en krøllet hjerne og klæbehjerne. Har stor interesse
for udvikling. Har god fornemmelse for rytmer, sekvenser og tidsplanlægning samt
et talent til at tale. Arbejder ofte i massemedier. Ved at positive og negative sider i
andre afspejler en del af ham selv.

Ubalance
En person der føler sig afskåret fra verden. Føler sig ensom, misforstået og
isoleret. Er i et indre fængsel og evner ikke at frigøre sig. Ønsker
samfundsmæssige forandringer, mens han selv har svært ved at bryde vaner. Er
mentalt fraværende, lever i sin egen verden. Kan lide af hukommelsessvigt. Leder
efter det perfekte. Kan have svært ved at dele med andre.

52

Balance
En person der tiltrækker mange mennesker og særlige kommunikative talenter, fx
salgstalent eller bruger sin forkærlighed til formidling i fx forfatterskab eller politik.
En videnbegærlig person, der er medieomtale omkring, som fungerer under pres
uden at knække heraf. Udland og rejser kan dominere i hans liv. Han er uselvisk
engageret. Lever i overensstemmelse med hans livsformål, skæbne og sjæl. Er
åndeligt udviklet. God til numerologi og astrologi. Har et klart sind. Tilgiver let og er
i stand til at føle stor glæde.

Ubalance
En person der altid føler sig presset og stresset. Har været knækket med stress.
Har svært ved at være i nuet. Mangler indre fred. Er besat af alle former for frygt og
bekymringer og især forventningspres. Besidder dårlig skelneevne og kan ikke
vurdere korrekt. Har svært ved at overvinde de vanskeligheder, der er opstået i
fortiden med sin far. Tendens til mentalt misbrug, fx hjernevask. Ønsker andre til at
passe på ham. Føler sig disconnectet fra sine (kulturelle) rødder.
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Balance
En åndelig kriger, der er villig til at forsvare noget. Har høj mental fleksibilitet. Fører
andre på en støttende måde uden at være forstyrrende. Inspirerer andre til at leve
op til deres potentiale. Er en mester i hans sin skæbne. Har god forståelse for tal
(fx matematik og numerologi). Står stærkt i sig selv. Oplever avancement og held i
konkurrence. Denne person har lederegenskaber. Giver beskyttelse i krig og
positioner hvor krig eller ufred er involveret, fx hær, flåde og politi. Har materialistisk
flow.

Ubalance
En dogmatisk person og går derfor i livet med skyklapper. Forventer frygtsomme
oplevelser, i stedet for at være det i nuet. Er ufleksibel og kan være fundamentalist.
Oplever fjendskaber og kan opleve at blive dolket i rygget og i værste fald
snigmord. Er besat af materialistisme og bruger sine besiddelser
potensforlængende.

54

Balance
En person der reformerer og realiserer sine idealistiske mål. Ændrer normer der er
uholdbare. En person der er drevet af at undersøge. Er fleksibel og åben for nye
tiltag. Håndterer omvæltninger, konflikter og skuffelser godt. Går op i økologi og
menneskeheden. Har et højt koncentrationsniveau. Passer praktisk på andre. Ser
når andre mennesker har brug for kærlighed, og giver personen det.

Ubalance
Ønsker at revolutionere og møder mange skuffelser og konflikter på sin vej.
Oplever mange omvæltninger og har svært ved at rumme det. Peger fingre af
andre, i stedet for at tage et blik på sig selv. Giver ud af sig selv, også når hun
udnyttes. Har et rastløst sind, kan næsten ikke slappe af. Er fragmenteret og tom.
Føler sig uelsket. Alt er for meget for denne person.
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Balance
Denne person er praktisk og videnskabelig orienteret og forstår samtidig de
universelle love. Kender sin egen vej. Har en exceptionel hukommelse og
dømmekraft – og ved altid om han er på afveje eller på rette vej. Har opnået at
blive fri for indre anspændthed og har derfor opnået en centreret
bevidsthedstilstand. Kan give ekstraordinær velstand.

Ubalance
Dealer med skyldfølelser inden i. Kan være ekstrem misundelig og jaloux. Føler sig
frakoblet fra andre. Mener at andre bedrager ham. Søger efter det materiel
opnåelse i det åndelige, uden at finde det der. Fastlåser sine synspunkter. Er
dogmatisk og rigid. Er en stiv person, der fastholder systemer, der er
uhensigtsmæssige.
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Balance
En filosofisk person med og stærke idealer. Har et stærkt overblik og ser de lag der
er i et problem. Forstår sig på konflikt og smerte. Har universel viden. Har opnået
meget med sit liv. Har potentiale til at være i dyb balance med sig selv.

Ubalance
Holder fast ved fortidige hændelser. Føler sig uforberedt og kastet rundt af livets
omstændigheder. Er besat af detaljer. Lider meget. Hår mange tårer og det
farverige liv er forsvundet.
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Balance
Denne person er en pioner, i både åndelig og materiel forstand. Lever i
overensstemmelse med sin sandhed. Denne person har en stor visdom, men flager
ikke med det. Personen er objektiv anlagt og formår at kunne se, hvordan en
opgave eller et projekt ender, så snart han går i gang med det. Personen oplever
stor mental klarhed. Har ingen seksuelle problemer overhoved. Forstår den
materielle side af livet rigtig godt.

Ubalance
Denne person havner ofte i frustration, harme og vrede over begivenheder.
Personer med dette tal kan have en tendens til at være påvirkede at et materielt
tab i livet. Personen har haft mange modstridende oplevelser i livet og har svært
ved at håndtere det. Hungrer efter en personlig åbenbaring fra de højere magter,
men oplever ikke dette, fordi personen er alt for modstandsfyldt og anspændt.
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Balance
Denne person reformerer og er en inspireret lærer, der er humoristisk og mestrer
tankeprocesser. Kan underordne sig selv og ved, hvornår dette er passende. Er
god til at påvirke situationer positivt gennem sin tilstedeværelse, da hun fungerer
som en katalysator. Denne person holder sig i form og ved at motion er vigtig for
det generelle velvære. Kan lide at være alene, føler sig hjemme i sin egen
personlige verden, men kan også lide at rejse og søge nye eventyr.

Ubalance
Personen er en martyr. Bliver fanget i sine tanke- og adfærdsmønstre og får derfor
ikke ændret sine livsforhold til det bedre. Føler indre stress. Personen er ensom og
rodløs – dette kan være både i overført og bogstavelig forstand, i form af at være
hjemløs. Personen længes efter at være andre steder, end der hvor hun er. Er
fanget i sin egen verden. Giver fysisk træthed og kan træne ekstremt.
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Balance
Denne person er en kunster, der kan udtrykke sig selv igennem skrivning, maleri,
musik, dans osv. Personen gør de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Personen
har let ved at være på indre rejser, fx visualisering, meditation, drømme etc. Har
overvundet mange vanskeligheder og er opmærksom på sine egne begrænsninger.
Arbejder desuden for at fremme menneskeheden. Har adgang til stor viden.

Ubalance
Fornuft og følelser er ofte i konflikt. Sætter sine mål for høje. Det er vanskeligt for
denne person at give slip på fortiden. Mandlige og kvindelige
personlighedsaspekter er ikke afbalancerede, hvilket skaber vanskeligheder med at
integrere ørige personlighedsaspekter.
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Balance
Denne person formår at bygge bro imellem instinkter og sindet. Ser på livets
mirakler som et barn. Kan udtrykke sig flot. Personen er velafbalanceret, tålmodig
og lever i nuet. Er optaget af transformation og den guddommelige gnist i sig selv
og andre. Kan lide at rejse.

Ubalance
Manipulerer andre og sig selv med sine følelser. Er overbevist om, at dette sker i
sandhedens navn. Det indre barn mangler helbredelse, hvilket betyder at personen
er er følelsesmæssigt umoden. Har vært ved at udtrykke sine følelser og har det
svært med fysisk kontakt.
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Balance
En fremragende taler med stor forståelse af retfærdighed og balance. Kender til
fortidens strukturer, især i religion og har samtidig en orientering mod fremtiden.
Handler uselvisk. Er venlig og har lederegenskaber. Personens humor og glæde
smitter folk omkring hende. Er i færd med at vågne op spirituelt og nyder denne
fase. Er taknemlig for, hvad livet har at byde på. Fortæller andre, hvad de har brug
for at høre.

Ubalance
Personen kan ikke se, hvad der allerede er opnået og koncentrerer sig om, hvad
der mangler. Dømmer sig selv. Taler for meget. Selvom hun er meget dygtig og
talentfuld, har hun svært ved at se, hvad der kan opnås. Tendens til overvægt.
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Balance
Denne person har opnået visdom, fordi hun altid sætter spørgsmålstegn ved sig
selv og livet i positiv forstand. Er en dyb person og ser de læringerne i svære
situationer. Hun har en ro og tilstedeværelse over sig der påvirker situationer
positivt. Har et realistisk syn på egne evner. Er givende til andre, fx at støtte dem.

Ubalance
Giver og giver uden at passe på at hun overanstrenges. Går op i andres meninger
og føler sig derfor afkoblet fra sig selv. Skjuler sine kvaliteter. Hun har svært ved at
dele, hvad der tynger hende, hvilket giver skjulte tårer. Mangler en sans for
proportioner, og lægger dermed for meget vægt på detaljer.
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Balance
Er venlig i alt hvad hun gør, er positiv og hensynsfuld. Ved hvad der er godt for
hende selv. Ser sine styrker og udtrykker dem naturligt. Er afbalanceret og glad i
sin seksualitet. Har talent for til at skrive, undervise og udføre administrativt
arbejde. Forstår hemmeligheden bag stor succes. En ærlig person med en masse
kærlighed og følelser for sig selv og andre. Tilknytning og nærvær er nemt for
denne person. Bruger meditation og refleksion konstruktivt.

Ubalance
Har et stort behov for at modtage kærlighed og kan bekymre sig over det. Disse
bekymringer kan forhindre personen i at åbne sig op for kærlighed. Tendens til at
indgå i forhold, der giver afhængighed. Dette gælder også for alkohol, stoffer osv.
Er seksuelt umoden og lider heraf. Har haft et personligt tab. Kæmper videre, men
har ingen rigtig succes. Mener at folks facader er deres sande jeg og ser ikke
bagom maskerne.

64

Balance
En meget inspireret og intuitiv person, der kreativt kan udtrykke det, der vedrører
hjertet (gennem dans, sang, skrivning osv.). Er beskeden og ydmyg, elsker
mennesker og kender sig selv. Følger sin egen vej og indre vejledning, der kommer
fra foroven. Hjælper andre som et resultat. Har en stærk forbindelse med krystaller
og mineraler. Har en god kontakt til underbevidstheden. Har talenter til at tale og til
arbejde med computere såvel som at arbejde i massemedier.

Ubalance
Personen har en tendens til at straffe og fordømme ham selv af alle mulige og
umulige slags grunde. Er bange for at udtrykke sine følelser, hvilket fører til fysiske
skavanker. Elsker de forkerte mennesker. Denne persons hjerte er sandsynligvis
såret og har aldrig helet. Har vanskeligheder med moderne værktøjer, fx med
computere.

65

Balance
En åben person der taler sin sandhed. Er på det rigtige sted, på det rigtige
tidspunkt. Ved instinktivt at succes venter ham. Går enhver situation i møde. Har en
god dømmekraft og forstår sig på menneskers behov.Tror på dagen i morgen og
forstår sit kald. Er udholdende og idealistisk. Går op i velgørenhed. Kan gøre
opdagelser inden for videnskab. Er ressourcestærk og uselvisk og hjælper folk i
nød.

Ubalance
Indhyller sig i ‘negative’ følelser, fx frygt og har svært ved at se positivt. Arrogance
forhindrer for personens succes. Har svært ved at bruge sin tid ordentligt og
ungdommen blev heller ikke brugt godt. Har et smalsporet trossystem.

66

Balance
Denne person er sandhedssøgende og udforsker sandheden igennem sine
følelser. Har forstået, at livet handler om læring. Elsker at undersøge de mønstre,
der fungerer i naturen. Stræber altid efter balance. En meget bestemt person, der
føler sig draget af høje følelser (kærlighed, medfølelse osv). Personen er en fighter,
der gør de rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Har kontrol over sine tanker og
skæbne i den mest positive forstand.

Ubalance
Denne person skuffes let og besat af frygt. Af følelsesmæssige årsager ofte
kompromiser, som skader integriteten. Holder på sorg i stedet for at gå dybere efter
at undersøge årsagerne bag sorgen og arbejde med den. Bruger falsk
beskedenhed. Ønsker ikke at se på vanskelighederne i livet, fordi er usikker på,
hvor hans / hendes vej fører.

67

Balance
Er interesseret i transformation på et psykologisk, følelsesmæssigt og fysisk plan.
Er i kontakt med sit indre barn. Har sit hoved i himlen og fødderne på jorden.
Denne person ved hun er og hvad hendes destination er. Drømmene opfyldes,
fordi denne hun ved, hvad der skal gøres for at opfylde dem. Har en meget positiv,
lidenskabelig side. Elsker frihed, moral og styrke. Er meget stærk og i stand til at
vække sig selv og andre. Er klar på livet. Har ingen problemer med materielle
anliggender.

Ubalance
Personen fanges i følelser som vrede, raseri og harme. Forbruger for meget,
hvilket resulterer i vanskeligheder med materielle anliggender. Holder fast på
frustrationer, hvilket er derfor både mentale og fysiske problemer opstår.

68

Balance
Denne person er modig, fredselskende og munter. Han tager et skridt tilbage for at
lade andre få en tur. Har en stærk ansvarsfølelse. Støtter andre, er loyal og kærlig.
Arbejder intensivt med at finde sit rigtige jeg. Har en masse moderlig energi. Bruger
feminin intuition til at hjælpe andre. Ved, at livet anmoder om, at man spiller med
flere af sine sider på en gang.

Ubalance
Er ekstremt følsom og let såret. Træder for ofte tilbage. Har svært ved at beslutte,
hvad der er vigtigt. Havde forskellige vanskeligheder i barndommen, hovedsageligt
med forældrene. Kan have en tendens til ikke at ønske at være her. Denne person
har en tendens til at være for idealistisk i mere destruktiv forstand. Tendens til at
miste det der har værdi for personen. Kvalitetstab.

69

Balance
En kreativ person, der tjener andre. Handler med en intention for øje og aldrig for at
få andres accept. Har forstået, hvor værdifuldt de små ting i livet er. Lever sin
spiritualitet i hverdagen. Har en dyb tilknytning til jorden. Denne persons kærlighed
er stor og rækker ud over den personlige kærlighed. Forstår sig på sjælens
udødelighed, og at den eneste garanti i livet er forandring.

Ubalance
Denne person har en tendens til overanstrengelse og overarbejde. Opfatter livet
som vanskeligt. Søger desperat efter guddommelig kærlighed, fordi den kærlighed,
han får fra andre mennesker ikke er nok. Ønsker at livet ville give alle svar.

70

Balance
Denne person bringer idealer ind i den materielle verden. Kan arbejde med
åndelighed. Er god til at arrangere og have det godt med mennesker. Kan
koncentrere sig godt og er tålmodig. En varm person, der hjælper andre med deres
transformation. Er i stand til at udtrykke sig selv. Lever en åndelig filosofi, hvor
psykiske evner og spiritualitet kombineres. Denne persons relationer er dynamiske
og uden for normen.

Ubalance
Taler uden at tænke sig om. Deler ikke sine følelser. Denne person er ensom og
ved ikke hvordan man omgås mennesker. Selv som voksen opfører hun sig som
lever hun stadig i ungdommen. Har vanskeligheder med sin fader og autoriteter.
Føler sig skyldig, som om der er gæld at betale, muligvis karmisk gæld. Lader som
om han er modig, selv når han er bange.

71

Balance
En succesrig person, der har fundet sit livsformål og forstår livet. Lever
lidenskabeligt, på en konstruktiv og sund måde. Har opnået materiel succes og
tilfredshed, ofte af at have en familie. Det hun har lært, videregiver hun godt. Er
interesseret i folks trivsel. Er meget bekymret for fred. Investerer ofte penge i
projekter som fx Amnesty International.

Ubalance
Tror at hun ikke har brug for at lære mere og udvikler sig derfor ikke. Har mange
ekstreme personlighedstendenser. Tror ikke, at hun får den kærlighed, der er
nødvendig, og derfor bærer en masse frustration indeni. Stræber efter succes på
en intens måde. Kan ikke træde tilbage og se sin egen situation på en neutral
måde.

72

Balance
En oprigtig person, der besidder et stærkt intellekt og stor empati. Han bærer viden
fra fortiden og er filosofisk. Holder af meditation. Kender sig selv godt. Er tålmodig,
aktiv og elsker at være i naturen. Kan tale om sine indre oplevelser.
Ubalance
Denne person er bange for at afsløre sig selv, så der er en tendens til at holde sig
ude af livet. En inaktiv enspænder. Skjuler sine talenter, handler på en
overintellektuel måde, hvilket betyder, at denne person overdriver selvbilledet i et
omfang hvor han fx gør et mistænkeligt indtryk.

73

Balance
Har stor kærlighed, empati, intuition og kreativitet. Viser ømhed og
omsorgsfuldhed.Ved at vi skaber virkeligheden omkring os, både den både det
gode og frustrerende. Er i stand til at elske på afstand uden at forvente kærlighed
retur. Talent for at behandle sygdom og sender healingsenergi afsted - også uden
at modtager ved dette. Har overvundet frygt igennem at lære at pleje og elske sig
selv. Besidder talent for reklame og PR.

Ubalance
Føler sig uelsket. Ønsker ikke at kigge indad. Føler sig altid testet af livet. Gentager
de fejl uden at lære heraf. Har dårlig skelnen, især for hvor pleje er passende og
værdsat, og hvor den ej modtages. Synes det er vanskeligt at tage sig af sine egne
behov.

74

Balance
Denne person en stærk selvrespekt, uden dog at være arrogant. Kender sine
følelsesmæssige behov og føler sig herigennem uafhængig. Taler et dybt sted fra
om sine egne oplevelser og rører herigennem andre. Har et dybt indblik. Helliger
sig til sit arbejde. Giver og modtager let og godt. Kan opgive sit ego til fordel for et
større mål. Har humor og udstråler harmoni og ydmyghed. Er god til at træde til
side, for at se tingene fra et nyt perspektiv. Arbejder særlig godt som kunstner,
gartner eller seksual terapeut.

Ubalance
Har haft et stort chok, han er ude af stand til at tale om. Har svært ved at slippe og
udtrykke følelser. Er forbeholden når han føler sig afhængig af nogen eller noget.
Kan være barnlig og trodsig, men stærkt behov for ekstrem anerkendelse.

75

Balance
En uafhængig person der har udviklet sin bevidsthed igennem sine tankestrømme.
Kan udtrykke den viden, der er er i det indre virkelig godt. Denne person har
undervisningstalent. Personen er i stand til at udvikle en fremragende skelnen på
alle livsområder. Kan se fælles grundlag med andre og er derfor i stand til at skabe
en positiv atmosfære. Forstår, at man er rigere, desto mere man giver.

Ubalance
Forventer, at ting bare sker af sig selv, uden selv at forme det liv man ønsker sig.
Man blev som barn sandsynligvis belastet med for meget ansvar. Har problemer
med at dele og give. Denne person lider i hemmelighed af frygt. Personen forfølger
og søger intenst efter perfektion, men uden at gøre det med kærlighed. Stræber
efter guldet i det ydre og mister dermed kontakten til lyset indeni.

76

Balance
Denne person er en glad, munter, venlig type, der er optaget af harmoni og balance
og at finde meningen med livet. Personen taler sin sandhed, også selvom det
måtte føre til problemer. Personen er fordomsfri og giver derfor en masse varme til
andre mennesker. Personen forstår dybt i sit indre, at kærlighed er livets eliksir.
Hun lærer af fejl. Er generøs med alt. Denne person er meget mild og blid.

Ubalance
Denne person siger ofte: ”Du tager mig ikke alvorligt.” Har brug for stor
opmærksomhed og anerkendelse. Finder den følelsesmæssige side af livet
skuffende. Føler hendes mangler meget akut. Ønsker ikke at dele tid eller
oplevelser med andre mennesker. Forstår ikke sig selv eller andre. Har svært ved
at udtrykke sine følelser. Har tendens til at dømme og fordømme.

77

Balance
Kan se ting fra et usædvanligt perspektiv og kan formidle dette perspektiv til andre.
Har stor kreativitet samt øje for detaljer. På samme tid er denne person
opmærksom på den overordnede helhed. Ved at man ofte skal arbejde hårdt for de
ting, der er vigtige. Hvad denne person gør, gør han godt. Er meget energisk, stærk
og modig. Er interesseret i åndelige og filosofiske spørgsmål og kan lide at tale om
dem. Har en forbindelse med en dybde inden i, som kun meget få opnår.

Ubalance
Han spørger altid: ”Hvorfor mig? Hvorfor sker dette mod mig? ”Føler sig som et
offer. Ønsker at blive fri fra sit eget liv og ved ikke, hvordan man ændrer sit liv. Kan
nå en høj grad af fortvivlelse. Denne person har en tendens til at se de smertefulde
og negative aspekter af en situation i stedet for at koncentrere sig om
vækstmulighederne. Bærer en masse vrede indeni, som overskygger den
kærlighed, der er til stede.

78

Balance
Denne person kan nå sit potentiale gennem selvkærlighed. Personen er en blid
person, der giver plads til livets vanskeligheder og går med flowet. Er vellykket, på
en ikke-arrogant måde. Succesen er baseret på vedholdenhed. Har en ekstrem
god koncentration og dedikation, især med hensyn til visdom. Et geni inden for
hans felt. Kan stole på sig selv og er fast besluttet. Har gået vejen og har selv
opbygget sit liv. Kan nemt udtrykke følelser.

Ubalance
En stiv, selvcentreret person der mener, at han investerer mere i livet, end det
bliver givet igen. Mener at han ikke får den ønskede kærlighed. Denne person er
generelt bange, især med hensyn til at udtrykke kærlighed. Har svært ved at åbne
op for kærlighed. Personen har en tendens til at arbejde konstant, i stedet for at
tage en pause til tider bare for at have det sjovt.

79

Balance
Denne person er en sportslig person, der også er interesseret i åndelighed. Har en
masse karisma og overtalelsesevne og kan bringe klarhed i uklare situationer.
Bærer Kristusbevidstheden inden i. Denne person er i harmoni med de kosmiske
love og sin guddommelige plan med sit liv. Lever sit kald. Mærker sin egen
guddommelige timing i livet, fx om noget er nu eller ligger senere. Har adgang til
guddommelig kærlighed.

Ubalance
Har brug for overdreven kærlighed. Ændrer sig ikke, selvom hun ved, at det ville
være vigtigt. Retfærdiggør alt hvad der sker for sig selv. Manipulerer andre for at få
den kærlighed hun ønsker sig, men er stadig ikke tilfreds med det der modtages.
Hun har et overdrevent behov for perfektionisme på alle livsområder. Tendens til
seksuelle ekstremer.

80

Balance
En clairvoyant person, der kender sit livsformål og sin guddommelige gnist. Hendes
krop, sind og sjæl er forenet. Er på det rigtige sted til det rigtige tidspunkt. Har
erkendt at livet er guddommeligt og er den største lærer, især hvad angår hjertets
spørgsmål. Besidder en utrættelig vilje og ydmyghed.

Ubalance
Bærer dyb sorg inden i og har svært ved at se på sine skygger. Hun føler at
skæbnen behandler hende uretfærdigt. Har oplevet store tab. Føles sig meget
erfaren og har derfor en mangel på ungdommelighed. Personens kendetegn er
fordomme og utilfredshed. Det åndelige liv overskygges fuldstændigt af spørgsmål
om den materielle verden. Personen har et stort ønske om verdslige glæder.

81

Balance
En glad person, der har opnået dybe indsigter og bruger dem til at tjene andre.
Handler i stedet for at reagere. Søger åndelig sandhed. Denne person er god til at
støtte sig selv igennem vanskeligheder og har fundet en balance imellem
spiritualitet og følelser. Er dybt involveret i sit livsformål og nyder at udføre sit kald,
også når det er vanskeligt og koster meget.

Ubalance
Denne persons tanker styres af sine følelser. Ønsker ikke at overgive sig og ønsker
at løbe væk som en struds og flygte fra det hele. Bærer hjertesmerte indeni. Kan
være svært skuffet over en åndelig lærer. Denne person er i chok, fordi hun har
mistet en kær person.

82

Balance
En energisk person, der mærker sin styrke og sit mod. Har succes i karrieren og
bruger sin intuition. Håndterer let det materielle. Er vækkes åndeligt og er i kontakt
med Kristusbevidstheden. Kan dele kærlighed og varme med andre. Er kreativ,
kunstnerisk og musikalsk. Er pålidelig og ansvarlig. Bringe sin vision til jorden og
får andre til at indse vigtigheden heraf.

Ubalance
Bærer vrede til det feminine aspekt, ofte som følge af oplevelser med sin mor. Har
problemer seksuelt som hun ikke kan se og derfor ikke kan løse. Har
overlevelsesproblemer og en mistillid til livet, andre mennesker og sig selv. Mener
at der ikke er nok kærlighed og er vred over det.

83

Balance
Personen kommer med varme og ømhed og udtrykker medfølelse. Giver og
modtager let kærlighed. Er forbundet med sine følelser og er åben om dem. Har en
tydelig feminitet og hjælper andre med at overvinde deres vanskeligheder. Er god
som terapeut, især for par. Er stærk intuitiv. Er god til at koncentrere sig, har meget
energi.

Ubalance
Længes efter kærlighed og føler ingen selvkærlighed. Manglede accept af hvem
han var som barn og tør derfor ikke vise sig som den han er. Vanskeligheder opstår
når han overhører sin intuition. Reagerer i stedet for at agere. Altid defensiv.
Benægter sin feminitet og føler sig forfulgt.

84

Balance
Denne person har opnået stor visdom fra fortiden og formår at anvende den i
dagligdagen. Har en høj grad af følelsesmæssig klarhed. Modtager dyb indsigt og
kan tale om det. Er også forbundet med flowet af sine egne følelser. Han stoler på
følelsen af lykke og glæde inden i.

Ubalance
En desillusioneret søgende person, der stadig er rystet af et dybt følelsesmæssigt
chok. Havde en vanskelig barndom. En egocentriker, der handler imod sine egne
principper, og som er uærlig med sig selv. Er bange for at udtrykke sandheden.
Føler sig besat af en ubeskrivelig stor frygt.

85

Balance
Denne person er en leder, der bærer gammel visdom inden i og formulerer den til
en ny epoke. Denne person har en stærk vision for fremtiden. Kan lide at
kommunikere med mange, snarere end et par ad gangen. Deler viden med andre
mennesker. Kan videregive en dyb lykkefølelse, der beriger andre. Hun finder ægte
indre guld gennem kreativt udtryk. Kan opnå stor materiel rigdom.

Ubalance
Hun har svært ved at være i nuet på grund af den dybe frygt, som hun bærer fra
fortiden. Selv når hun har taklet denne frygt, kan ekstrem angst stadig være til
stede. Undertrykker sit eget potentiale og oplever det som om, at det er livet der
undertrykker hendes potentiale. Hun har en tendens til at manipulere og udnytte
følelsesmæssige (og visse andre) situationer til hendes egen fordel, især hvis de
har at gøre med magt.

86

Balance
Denne person er parat til at ofre sit eget behov for andre. Har en dynamisk og
jordbunden intuition, som blandt andet kan udtrykkes i erhvervslivet. Har en masse
medfølelse med mennesker og er fuld af en fordomsfri energi. Er forbundet med
Kristusbevidstheden og bærer den inden i. Denne person kan lide at pleje andre og
har energi til at gøre det. Er vågnet nok til at være i stand til at leve og arbejde til
større gavn for andre. Bærer en dyb stilhed inden i, og med en karisma, der rører
andre mennesker.

Ubalance
Tror at han ikke har modtaget den kærlighed, han havde brug for, hovedsageligt
med hensyn til den kvindelige rollemodeller og moderen. Denne person har derfor
en harme imod det feminine. Han er muligvis også skuffet over det første
kærlighedsforhold, han havde. Bærer en masse undertrykt vrede indeni.

87

Balance
Denne person er kunstnerisk og lever kreativitet. Giver meget af det, hun får i
kunsten, således at hun føler sig tom på en nærmest spirituel måde. Kan tale foran
andre mennesker. Er også i stand til at kommunikere på nonverbale måder, for
eksempel gennem kunstnerisk udtryk. Hun er i kontakt med sin egen indre
vejledning. Hun er en generøs person.

Ubalance
Denne person har indre følelsesmæssige konflikter. Har måtte undertrykke følelser
i barndommen. Har fået skabt en indre vrede. På grund af følelsesmæssige
blokeringer, er hun ikke i stand til at bruge sit eget rationelle sind. Hun er også
bange for det mandlige aspekt – faktisk så meget at hun til tider er direkte hæmmet
af det.

88

Balance
En meget kreativ person, der har en stærk forbindelse til den fjerne fortid. Kan
formidle denne visdom på en præcis og bevægende måde. Hun er i kontakt med
underbevidstheden. Hun bruger sin kreativitet til at lette verdens lidelser. Er et godt
spejl for andre og besidder gode undervisningsevner.

Ubalance
Hun har svært ved at hævde sig (fx tage magten, sætte sig i respekt). Vil
kommunikere, men kan ikke skære igennem. Hun kan have et vanskeligt liv, som
har lukket af for psykiske evner. De tårer hun endnu ikke har grædt har en tendens
til at blokere for hendes kreativitet, kommunikationsevner og alle følelser i det hele
taget.

89

Balance
Denne person giver dyb indsigt, visdom og kærlighed til andre. Låner altid et øre til
andre. Denne person er meget effektiv og arbejder ofte i en position med et stort
ansvar, fx i en magtposition. Ved hvordan man forskønner sine omgivelser. Hun
føler generelt stor glæde og elsker naturen. Forstår teknologi og har
rådgivningstalent og koordineringsevne.

Ubalance
Bliver forelsket i mennesker, der ikke gengælder kærligheden eller har behov for at
hemmeligholde den. Løfter brydes konstant fra andre. Denne person kan være
blevet mishandlet. Mangler tillid, fordi der har været mange ubehagelige oplevelser
at håndtere.

90

Balance
Denne person mærker indre fred og ønsker at andre også skal opleve dette.
Kæmper for sandhed med en smitsom kærlighed til livet. Er i harmoni med sine
følelser og nyder at rydde op i sit liv, fx i sit indre. Lever ofte af sit kreative udtryk, fx
som forfatter eller kunstmaler. Har et skarpt intellekt og forstår mennesker med
hjertet. Opmuntrer andre til at vokse og skaber rum for dem til at gøre det. For
hende er det vigtigt at følge hjertets vej og gå sin egen åndelige vej med klarhed og
beslutsomhed.

Ubalance
Hun har en række vanskeligheder med det maskuline, både i sig selv, andre og sin
far. Hun har svært at udtrykke sin sandhed og sine følelser. Hun føler sig bedraget,
især i hjertesager. Har høje standarder og kritiserer mennesker, der ikke lever op til
disse standarder. Oplever tab der ligger til grund for at rydde op og gøre plads til
nyt.

91

Balance
Har et stort overskud og smitter andre med sin energi. Tør skabe et intimt rum i
mødet med andre. Har overvundet seksuelle vanskeligheder og er let modtagelig
for healing. Hun er kyndig i penge spørgsmål, og også i brugen af tid. Det der i livet
er vanskeligt for andre at håndterer, håndterer hun med lethed. Er målbevidst.

Ubalance
Har store problemer med sin seksualitet. Øvrige problemer i livet har rod i denne
blokering. Har det vanskeligt med at håndtere dagligdags anliggender. Har tendens
til vrede og retfærdig begrundelse. Får hun chokket andre mennesker med
vredesudbrud, er der tendens til også at retfærdiggøre dette.

92

Balance
Der er en oplysthed omkring ham og stråler altid af glæde. Han mærker
guddommelig kærlighed. Har fundet skatten for enden af regnbuen, som indeholder
en gamle visdom, han lader strømme ud i verden. Mærker håb for fremtiden. Har
løst de indre problemer der har opstået pga. forvirring. Er en lærer.

Ubalance
Besat af frygt når det kommer til egenværdi. Drømmer om personlig styrke og
stræber efter den, fordi han mangler den. Er bange for at påvirke og manipulere
andre og prøver derfor at være taktisk for at undgå det. Ved ikke hvordan han skal
opføre sig og er forvirret. Lader som om han ingen problemer har. Benægter sin
indre visdom, fordi han forsøger at undlade at handle ansvarligt som konsekvens.

93

Balance
Denne mand er en leder, der handler fra hjertet. Bringer åndelige anliggender til
jorden, hvilket gør dem tilgængelige på et fysisk og materielt niveau. Denne person
er en abstrakt tænker og videnskabelig esoteriker. Han er ikke bange for at vise ar
og sårbarhed. Hans oplevelser er meget vidtopspændende. Han elsker sandheden.
Er optimistisk og praktisk og er optaget af at skabe en bedre verden. Nogle finder
denne person for direkte. Giver en stærk indre power og en klar retning i livet.

Ubalance
Han lever et meget vanskeligt følelsesliv. Frygt forstyrrer denne persons fred. Han
mangler glæde og søger efter den i sine refleksioner i stedet for at kigge indeni sig
selv. Er ofte bitter og føler, at han fortjener bedre end det, som livet tilbyder ham.
Han er derfor utilfreds på grund af manglende succes. Han har en tendens til at
nedsætte enhver, der ser ud til at komme længere i livet, end han selv er.

94

Balance
Denne person er i stand til at stole på hendes intuition og er i stand til at udtrykke
det der er erkendt igennem intuitionen. Det er en kvinde, der kender sig selv godt
og har overvundet meget frygt. Hun har evnen til at bruge vanskelige ydre
betingelser til den indre vækstproces. Hun er i kontakt med hvad hendes virkelige
sandhed er. Hun ved hvad hendes mission er i livet og bærer derfor en dyb indre
glæde.

Ubalance
Hun er en meget skuffet og desillusioneret person, der har åbnet hjertet i dyb tillid.
Dette er muligvis blevet misbrugt af andre, hvilket resulterede i at hun har afskåret
sig selv fra intuitionen. Der er en tendens til at manipulere sandheden på en måde,
der passer til hendes personlige behov. Kan opleve stress og anspændthed samt
en del konflikter.
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Balance
Denne person elsker æstetik og skønhed. Han er i kontakt med sin egen kreativitet
og er i stand til at udtrykke sine følelser. Det er en person fuld af varme og
kærlighed. En uafhængig fri tænker, der har overvundet meget frygt, fundet indre
balance og åbnet op for at blive styret af hans feminine, intuitive aspekt. Denne
person kan arbejde inden for massemedier og i kommunikationsfeltet. Har et øje
for et opgradere og forbedre, det der kan styrkes.

Ubalance
En ucentreret person, der frygter mange ting. Den ene frygt er, at det den indre fred
der er opnået, vil gå tabt igen. Kan være lidt af et brokkehoved. Den anden frygt er,
at han ikke tør erkende at han har det kvindelige aspekt indeni. Han har svært ved
at udtrykke sine følelser og misbruger måske andres følelser. Har en tendens til
alle former for afhængighed, medafhængighed i relationer m.m.

96

Balance
Denne person forstår, at vores ego skal være villig til at overgive sig og leve et liv i
overensstemmelse med den guddommelige plan. Det handler om villigheden til at
give efter for sine behov og overlade sit behov til de større magter, således at det
ikke er det større magter der skal opfylde hendes behov, men de højere magter der
skal diktere hendes behov på harmonisk vis. Hun stoler på i processen med livet
og ser det gode i alt. Hun evner at hæve sig over fordomme.

Ubalance
Denne person har ingen anelse om, at hun kobler sin identitet op på roller. Hun er
forvirret og mangler fred i krop, sind og sjæl.
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Balance
Denne person er ved at vågne op for visdommens lys og klarhed. At opleve
kærlighed og opfyldelse. Denne person har fået et wake up call og lever i ét med
sin guddommelige bestemmelse.

Ubalance
Denne person har en manglende evne til at overskride selv små begrænsninger i
sig selv. Har alt for meget opmærksomhed på den ydre verden og slet ikke nok på
den indre. Personen nærer og plejer ikke sig selv og har dermed også svært ved at
være plejende for andre. Kan have det svært med alle former for feminin ledelse og
intuition. Lever ude af integritet.
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Balance
Denne person har forbundet sin sjæl med sit sind og kanaliserer derfor oppefra, der
er dette der gør, at hun har kontakt til sindets dybder. Personen har klarsyn, er
klarhørende og klartænkende. Mærker dyb fred og bruger denne til at formidle til
verden. Hun er en udholdende i transformationsprocesser. Er opmærksom på, at
de ønsker vi har skal være til højeste gode for os alle.

Ubalance
Kan opleve enorme overlevelses- og sikkerhedsproblemer med det materielle.
Hører ikke sin indre stemme. Mangler tillid til den indre visdom og mangel på
forståelse af universets love. Hjertets opfattelser nedtones. Hun udvikler sig ikke og
indrømmer ikke, at der ingen ændringer sker. Lever i en drømmeverden uden at
vågne op.
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Balance
Forstår instinktivt at for at realisere sit potentiale, må vi tage det guld vi i vores
indre og anvende det og forfine det. Er dybt forbundet med sine følelser. Kan
polere og forfine sin inderste essens og føre den frem i lyset, så andre kan få
glæde af hendes kerne. Hun er dedikeret til at leve et liv i tjeneste, i ordets mest
positive forstand. Føler sig forbundet til at bidrage og gøre en forskel. I takt med at
hendes opvågningsproces finder sted, vækker hun en dyb indre fred i sig selv og
opnår herved en autoritet og en styrke i livet.

Ubalance
Hun blokerer for sin indre visdom. Hun anerkender ikke sin styrke. Har svært ved at
være i kontakt med sine følelser. Ønsker inderligt at gøre en forskel, men viser det
kun overfladisk og får dermed ikke bidraget synderligt meget. Hun får ej givet den
kærlighed hun bærer i hjertet til andre.
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Balance
Er god til at fjerne negativitet, også i tankerne. God til at samarbejde med sig selv.
Besidder stor glæde og indsigt, der hjælper andre mennesker med forvandling. Er
en katalysator for personlig vækst. Er et menneske med stort overskud.

Ubalance
Dømme andre og det begrænser hans evne til at vækste og ændre sig. Der kan
ligge en mangel på vilje til at møde livet realistisk eller stole på sin evne til at se
sandheden. Denne person mangler tillid til sin intuition. Lider under en kærlighed
der ikke gengældes.
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Balance
Har et feminint lederskab. Han har en tro på en ny begyndelse, også for andre hun
møder på sin vej. Har håb for fremtiden og derfor forstærkes hendes intuition og
skaber mulighed for glæde, kærlighed og fred.

Ubalance
Har svært ved at give slip på ting og følelser. Har det svært med afslutninger. Har
svært ved at acceptere sit indre. Mangler at se, at al kærlighed ligger indeni og er
derfor frustreret. Indser ikke at ‘negative’ følelser blokerer for opvågning. Tror at
opvågning begynder i det ydre, frem for i det indre. Spilder sin energi.
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