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Hvad betyder MC?

MC står for Medium Coeli og betyder “midten af himlen” - 
Midheaven på engelsk. MC, som er begyndelsen af 10. hus 
i vores fødselshoroskop, fortæller om vores ambitioner og 
hvad vi har talent for at manifestere i verden. 

MC er en af de fire punkter, som er afgørende for læsningen 
af fødselshoroskopet (ascendanten er en af dem). De fire 
punkter  danner opposition til hinanden parvis, og dette 
modsætningsforhold er med til at definere dem.

MC repræsenterer hvem vi er som selvstændige voksne, og 
står derved i modsætning til barndommen, som beskrives 
af  Imum Coeli (IC). Den dybere betydning af MC og 10. 
hus er derfor en emotionel søgen efter en tilfredsstillelse, 
som er selvskabt og ikke afhængig af ens baggrund. Man 
vil søge oplevelser i den vide verden, der supplerer det, 
man oplevede og måske manglede som barn.  Typisk 
vil man begynde at fremelske sin MC som en del af ens 
ungdomsoprør. Vejen fra IC til MC er vores coming of age. 
Man tager selvfølgelig stadig erfaringer og interesser fra 
familien med sig, men MC viser, hvordan man gør det på 
sin egen måde. 

Beskrivelsen af barndommens mangler kan virke lidt skarpt 
optegnet i denne guide, men det er for at understrege, 
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hvordan man bedst bevæger sig videre som selvstændig 
voksen.

Hvis man ikke fuldt får favnet sin MC, kan man mærke, 
at man er fanget af fortiden, og at man mangler retning. 
Man mærker ikke stolthed eller personlig indlevelse i det, 
man arbejder med. I sådanne tilfælde kan det give en aha-
oplevelse, hvis man begynder at dyrke de karakteristika, 
som ens MC indeholder i ens arbejdsliv.

MC og 10. hus er også traditionelt det, man er kendt for, 
og kan siges at beskrive voksenlivets klimaks set gennem 
samfundets øjne. I nogle tilfælde er dette derfor ikke 
det arbejde, man tjener penge på, men en anden rolle i 
samfundet, som man får anerkendelse for.  

På de følgende sider gennemgår jeg MC i hvert af de 12 
tegn - både med henblik på, hvor man kommer fra, hvad 
man kan få anerkendelse indenfor og også den emotionelle 
søgen og tilfredsstillelse, der ligger deri. 

Da ascendanten tit yderligere vil definere, hvordan man 
møder verden og bruger sin MC, har jeg inkluderet 
beskrivelse af de tre mest typiske ascendanter for hver MC 
og hvilke typer arbejde, der passer de kombinationer.
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Sådan finder du din MC

For at finde din MC skal du kende din fødselsdato, 
tidspunkt og sted. Du kan gratis få en hjultegning af dit 
fødselshoroskop på astro.com/horoskop/dk

1. Klik på “Gratis Horoskoper” i menuen foroven.
2. Klik derefter på “Horoskoptegning og Ascendant”
3.	Vælg	om	du	er	gæst	eller	opret	en	brugerprofil.
4. Indtast dine fødselsoplysninger og klik “fortsæt”.
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Nu ser du dit fødselshoroskop som hjultegning.  Din 
MC ses i den øverste halvdel af hjulet,  og også nederst 
i planetkollonen. I dette eksempel står MC i Skyttens 
tegn. Ascendanten (AC) er også markeret, og står her i 
Vandmanden.
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MC i Vædder

Med din MC i Vædderens tegn kommer du fra et kærligt 
hjem, hvor der var stor diplomati og omtanke for hinanden. 
Der kan dog have været tendens til at fortie problematiske 
følelser, især vrede. Du følte måske, at du måtte være en 
artig og velopdragen dreng/pige for at få dine forældres 
kærlighed.

Din MC fortæller dig, at du må ryste disse vaner fra fortiden 
af dig for at finde anerkendelse og fuld selvstændighed 
som voksen. Vædder MC’en viser et behov for fuldstændig 
gennemsigtighed i dine ambitioner. Du kommer faktisk 
ingen steder med høflighed; du må bruge krigsguden Mars’ 
direkte angreb, når der er noget, du brænder for. 
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Du har stort potentiale for at få en lederposition i verden, 
som du åbent og ærligt har kæmpet for. Du kan sommetider 
virke for direkte, men andre ved altid, hvor de har dig og det 
vinder du respekt for. Andre har meget let ved at “mærke 
dig”, og du får derfor nemt både følgere og modstandere.

Du kan blive kendt for dine stålsatte overbevisninger og 
din evne til at handle på de tidspunkter, hvor andre mister 
modet. Du stråler, når der er noget på spil. Du trives derfor 
i et felt, hvor man skal præstere under pres - især hvis der 
er et fysisk aspekt i det. For dig er der livsglæde og succes 
i konkurrence og kamp.

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Tvilling: Brænder for at kommunikere med 
pondus, og være først med viden. Du er fantastisk til at 
networking. Eksempelvis karriere i journalistik eller politik.

Ascendant i Krebs: Brænder for at hjælpe andre, især i 
krisesituationer. Eksempelvis karriere i hospitaler, hæren 
eller hjælpeorganisationer. Dette kan også give talent for 
skuespil.

Ascendant Løve: Brænder for at udtrykke sig selv kreativt og 
søger berømmelse. Eksempelvis karriere som skuespiller, 
musiker, kok eller indenfor sport.
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MC i Tyr

Med din MC i Tyrens tegn kommer du fra et hjem, hvor du 
har oplevet, at man skulle overleve på en eller anden måde. 
Der kan have været tidlig bevidsthed om livets hårde sider, 
og du har måske mærket utryghed - især omkring den 
materielle sikkerhed. 

Din MC fortæller dig, at du må ryste disse vaner fra fortiden 
af dig for at finde anerkendelse og fuld selvstændighed som 
voksen. Tyr MC’en søger derfor materiel sikkerhed, tryghed 
og en evne til at nyde “det gode” i livet. Din mission er at 
gennemskue, hvordan man opbygger et solidt fundament, 
som ikke kan falde sammen. Du har brug for ro. Dette viser 
sig som talent for alle slags håndværk, hvor du langsomt 
skal mestre en evne, som der er konkret og varig værdi i. Du 
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har en god fornemmelse for tings værd, og vil altid skabe 
noget, der er kvalitet. Du er især draget af arbejde, der 
skaber skønhed eller sensuel glæde for dig selv og andre. 
Arbejde i restaurationsbranchen eller med kunsthåndværk 
og design er derfor oplagte. 

Fordi du søger at forstå værdi, kan du også have en 
interesse i arbejde med penge og indtjening. Du har god 
forretningssans og kan få øje på muligheder, som andre ikke 
ser. Dette giver en sund bevidsthed om dit eget værd, som 
du ikke går på kompromis med. Du har også en kærlighed 
for luksus og foretrækker altid et smukt arbejdsmiljø, hvor 
god mad og drikke er en prioritet.  Du har typisk en af 
følgende ascendanter med denne MC, som yderligere kan 
definere dette aspekt:

Ascendant i Krebs: Lyst til at yde omsorg for andre 
gennem æstetik eller mad. F.eks. restaurentejer eller 
interiørdesigner.

Ascendant i Løven: En stærk lyst til anerkendelse af ens 
kreativitet, især hvis visuel æstetik er involveret. Dette 
kan også betyde talent for sang og musik. F.eks. kunstner, 
designer, skuespiller, musiker.

Ascendant i Jomfru: Lyst til at arbejde med ernæring og 
helbred, eller praktisk design. Der kan også være en lyst til 
at undersøge den positive virkning af miljø på helbredet.
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MC i Tvilling

Med MC i Tvillingen kommer du fra et hjem, der var præget 
af mange kulturer, idéer og stærke ideologier - muligvis 
religiøse. Du kan have oplevet, at du ikke måtte stille 
spørgsmålstegn ved disse overbevisninger, og at du derfor 
ikke helt måtte lære om verden på dine egne præmisser.

MC i Tvillingen søger derfor at lære gennem egne 
erfaringer i voksenlivet. Dette giver uslukkelig appetit for 
viden og for udveksling af information og idéer. Du lærer 
hurtigt og om mange ting, ikke nødvendigvis gennem de 
typiske uddannelser. Du sætter spørgsmålstegn ved alt, og 
er mistroisk overfor læremestre og “gammel” viden, som 
andre tager for givet. Du har en bred vifte af evner - du kan 
lidt af hvert, og har det bedst med afveksling i dit arbejde. 
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Da du altid leder efter mere vidensudveksling, er der et 
stort socialt behov ved MC i Tvillingen. Du elsker at lære 
fra andre og til gengæld også lære fra dig. Denne livslange 
lyst til læring gør dig til en ungdommelig og åbensindet 
person, som er mester i at skabe forbindelser til alle slags 
mennesker og miljøer. Networking sker helt naturligt 
for dig, og du får nemt et bredt netværk af bekendte og 
kollegaer.

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Løven: En dygtig sælger og formidler. Er 
naturligt en god og overbevisende taler, evt. indenfor 
politik. Også talent for kunstnerisk udtryk gennem ord - 
f.eks. skuespiller. 

Ascendanten i Jomfruen: En omhyggelig tilgang til 
information. Analytisk, organiserende, skarpt intelligent, 
hurtig til at se det store billede i den lille information, 
f.eks. markedsanalyse. Talent for al skrivning, f.eks. som 
journalist eller forfatter.

Ascendanten i Vægten: Elsker direkte kontakt med 
mennesker. Talent for al samtale, hvor der samles 
informationer - f.eks. interviewer, journalist. Er også dygtig 
til at forudse andres behov.
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MC i Krebs

Med MC i Krebsen kommer du fra et hjem, hvor der var 
rimelig strenge rammer og høje krav til dine resultater, 
f.eks. i skolen. Der kan sommetider have været en 
fornemmelse af, at forældrenes kærlighed var betinget af 
dine præstationer.

Med MC i Krebsen lærer du derfor at se værdi i de ting, som 
ikke kan måles. En karriere, der kun har med resultater 
på bundlinjen at gøre, vil ikke opfylde dit behov for 
følelsesmæssig mening. Du trives i et arbejde, hvor der er 
en hel del kreativitet og fleksibilitet omkring det endelige 
“produkt”. At skulle være perfektionistisk eller altid yde 
det samme vil være nær umuligt for dig. Du er en mester 
der, hvor der er uforudsigelig magi i processen. 
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Du kan opleve tvivl og omskiftelighed i dit arbejde, fordi 
du er meget sensitiv og har brug for altid at mærke efter, 
om du er på rette vej. Det kan derfor også tage dig længere 
tid at finde frem til din mission i livet. Når du lærer, at du 
kan få anerkendelse der, hvor du kan bruge din intuition 
omkring menneskers behov, vil du opleve, at du kan give 
og modtage den ubetingede omsorg gennem dit arbejdsliv, 
som du manglede i barndommen.

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Jomfruen: Evner indenfor healing og pleje af 
syge. Du er interesseret i lægemidler, urter og ernæring. Du 
er dygtig til at kombinere saglig information med intuition. 
Sygeplejerske, læge, ernæringsvejleder.

Ascendanten i Vægten: Evner indenfor samtale med andre, 
der virker helende. Dette giver en ægte interesse i andre. 
F.eks. arbejde som terapeut/parterapeut, socialrådgiver, 
også skuespiller pga. evne til at sætte sig i andres sted.

Ascendanten i Skorpion: Evner indenfor psykologi og 
kriseterapi. Der er forståelse for livets op- og nedture, liv, 
død, fødsel og interesse i at fordre tranformation. F.eks. 
arbejde som psykolog, jordemoder, ældrepleje.



16

MC i Løve

Med MC i Løven kommer du fra et hjem, der var 
intellektuelt, ideologisk og måske excentrisk. Du kan have 
oplevet flytning og opbrud, som har givet en fornemmelse 
af ustabilitet og måske ensomhed. Du kan have mærket, at 
du simpelthen måtte “følge med” dine forældres flytninger, 
overbevisninger og projekter, uden altid at få meget 
opmærksomhed for, hvem du var. Alternativt var der en 
fælles ideologisk mission, som du måtte indpasse dig.

Som en reaktion søger MC i Løven derfor at at stå frem 
individuelt og sætte sit unikke præg på verden. Din karriere 
kan blive en stor del af din identitetsskabelse, hvor det, at 
blive set af andre, er med til at definere, hvem du er. Af 
denne grund, er det vigtigt, at du kan føle stolthed over 
dit arbejde og ideelt set opnå bredere anerkendelse eller 
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endda personlig berømmelse.  MC i Løven har talent for 
alle slags selvudtryk, og er ofte sprudlende kreativ. Da du 
gerne står frem som frontfigur, er alle karrierer, hvor der 
er en form for performance attraktive. 
Du trives ikke så godt i en stilling, hvor dit arbejde kun 
er en del af en fællesindsats, og har det godt enten i en 
lederstilling eller som selvstændig. Der kan også være 
talent for arbejde med børn og unge, hvor leg og kreativitet 
er en del af hverdagen. Der er mange skuespillere med 
denne position, men også politikere, undervisere og TV-
personligheder. 

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Vægten: Understreger den kreative, 
kunstneriske og sociale side. Dette er oplagt til kunstnerisk 
udtryk, hvor man arbejder med andre, f.eks. skuespil. Giver 
også talent for undervisning.

Ascendanten i Skorpionen: Dette giver en “dark side” til 
det kunstneriske udtryk og en interesse i død, fødsel, 
psykologi og seksualitet. Der kan være en lyst til at belyse 
tabuområder. Kunstner, skuespiller eller musiker med en 
mission og muligvis et seksuelt image.

Ascendanten i Skytten: Giver et ønske om at arbejde 
internationalt med mange forskellige slags mennesker. 
Det kan også give en idealistisk mission, f.eks. til arbejde 
indenfor politik, universiteter eller måske spiritualitet.
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MC i Jomfru

Med MC i Jomfruen kommer du fra et hjem, som har været 
kærligt og kreativt, men hvor problemer kan have blevet 
fejet under gulvtæppet. Måske var der ting, der blev holdt 
skjult fra dig, muligvis omkring sygdom eller misbrug, som 
du opfangede ubevidst. 
Med MC i Jomfruen søger du derfor, som kontrast, at skabe 
fuld gennemsigtighed i det, du laver. Du forsøger altid at få 
et overblik, og se verden som et sted, der kan forstås med 
fornuften. Af denne grund har du fantastiske analytiske 
evner, som bruges til at danne overblik over alle situationer. 
Du har talent for at sortere store mængder information 
og kommunikerer klart og præcist, hvad du finder. MC 
i Jomfruen er derfor en skarp kritiker og potentielt 
meningsskaber. Der er et talent for at skrive, idet ord også 
er et middel til at konkretisere den menneskelige oplevelse. 
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Det er klassisk, at MC i Jomfruen får anerkendelse som 
forfatter, der bruger den mere ubevidste og forvirrende 
barndom som inspiration. MC i Jomfruen kan også have 
evner indenfor helbred og healing. At analysere kroppens 
behov er en anden måde at finde frem til konkrete løsninger 
i et komplekst system. MC i Jomfruen interesserer sig 
derfor for medicin, ernæring og motion. 

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Skorpionen: En fantastisk researcher, der kan 
afdække hemmeligheder, som andre ikke ser. Dette kan 
også tyde på en videnskabsmand/kvinde, som arbejder 
med komplekse informationer. Alternativt en journalist 
eller forfatter, der belyser tabuer eller farlige emner.

Ascendanten i Skytten: Talent for at finde spiritualitet i 
helbred og kroppen. Man kan arbejde med at berige andres 
hverdag gennem helbred og motion. Der er også talent for 
læring og research på et højt niveau, som universitetslektor 
f.eks. 

Ascendanten i Stenbukken: Ambitiøs med en praktisk 
og udholdende tilgang til arbejde. Der er talent for 
markedsresearch eller arbejde med penge. Man har 
businesssans, og en tålmodig ambition om at opnå høj 
status.
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MC i Vægt

Med MC i Vægten kommer du fra et hjem, der var præget 
af en del konflikt - nogle gange seriøst, andre gange ikke. 
Familien har nydt venlig konkurrence og meget fysisk 
aktivitet. Du lærte at forsvare dig selv og blive meget 
selvstændig, muligvis før du var helt klar. 

Som reaktion søger MC i Vægten derfor som voksen at 
skabe forbindelser, der er baseret på harmoni. Du ved, 
at overdreven selvstændighed kan føre til ensomhed, så 
du udvikler et talent for at være diplomatisk og generelt 
vellidt. Dit kendskab til konflikt giver dig evner til at mægle 
mellem mennesker - men denne gang med diplomati og 
taktfuldhed. Vægten er hersket af Venus og er tegnet, som 
er mest interesseret i at skabe partnerskaber med andre. 
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Med MC i Vægten vil du derfor være en fantastisk person 
at have på sin side i samarbejde eller som en slags fortaler. 
Du er dygtig til at forstå andres bevæggrunde og sætte 
dig i en upartisk position. Du undgår subjektiv vrede, og 
koncentrerer dig derimod om at skabe retfærdighed i 
verden. MC i Vægten kan derfor arbejde som advokat eller 
jurist. 

Med din naturligt diplomatiske tilgang til romantiske 
partnerskaber vil denne retfærdighedssans også kunne 
bruges i parterapi eller andre områder, der vejleder 
mennesker i konfliktfyldte forhold og partnerskaber. 
MC i Vægten vil næsten altid være en charmerende, 
udglattende tilstedeværelse, som tit præsenterer sig med 
skønhed. Det kan også betyde, at man lever af sin skønhed, 
f.eks. som model. Der kan være talent for arbejde med 
kunst eller i designbranchen, hvor skønhed i præsentation 
bliver en kunstform. I alle karrierer vil MC i Vægten have en 
køligt objektiv, intellektuel tilgang og sandsynligvis være 
højtuddannet med forkærlighed for kunst og det gode i 
livet.

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Skytten: Din MC får et ekstra ideologisk twist, 
hvor man har lyst til at gøre en større forskel, eller have 
international indflydelse. Dette kunne pege på arbejde 
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indenfor højere uddannelse, politik eller hvor man rejser 
meget, f.eks. som model.

Ascendanten i Stenbukken: Jernhånden i fløjlshandsken! En 
ambitiøs, hårdtarbejdende person, som forstår at tiltrække 
vigtige forbindelser og højtstående samarbejdspartnere. 
Kan nå stor succes gennem businessforståelse og sociale 
evner - gerne i kulturinstitutioner.

Ascendanten i Vandmanden: En stærkt intellektuel og 
ideologisk person, som har sine helt egne idéer om, 
hvordan man skaber mere harmoni mennesker imellem. 
En nyskaber med en social mission. Muligvis arbejde som 
socialrådgiver, advokat eller politiker.



23

MC i Skorpion

Med MC i Skorpionen kommer du fra et hjem, der var trygt 
og pålideligt. Dine forældre har skabt en atmosfære af, at 
der altid var nok penge, og at du var beskyttet. Der kan 
dog have været tendens til ikke at tale om følelser, og i 
stedet vise kærlighed gennem ting, mad, gaver og fysiske 
omgivelser. 

Med denne MC søger du derfor, som en modreaktion, 
at gå i dybden med dine følelser. Du vil afdække skjulte 
sandheder, som andre synes er ubehagelige, og altid dykke 
dybere i din følelsesmæssige udvikling. I dit arbejde mister 
du derfor hurtigt interessen, hvis der ikke er mysterier 
eller noget ukendt, som du skal til bunds i. Du er naturligt 
en detektiv, som lægger mærke til detaljer, ingen andre ser, 
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eller - endnu bedre - som andre forsøger at skjule. På grund 
af din baggrund vil du også have interesse i pengesager 
eller økonomi, men det stikker dybere end bare praktisk 
administration - du vil forstå økonomi fra et socialt eller 
filosofisk synspunkt.

En fællesnævner for Skorpion MC i karrieren er 
“transformation”. Du er dybest set interesseret i udvikling, 
selv hvis den er drastisk eller svær. Du kan derfor bruge 
dine observationer og analytiske evner til at fornye og 
udvikle det, du kommer i kontakt med. Da du har dybe 
psykologiske indsigter, kan du hjælpe andre udvikle sig 
gennem mange former for terapi. MC i Skorpionen kan 
meget vel have at gøre med det okkulte, og kan bruge disse 
værktøjer til at skabe transformation i andre. Temaer som 
død, fødsel, afhængighed, hjemløshed, mental sygdom vil 
du ikke være bange for at være i berøring med, og de kan 
også vise sig i dit arbejdsliv. 

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Stenbukken: En ambitiøs, hårdtarbejdende 
person, som sandsynligvis vil opleve økonomisk succes. 
Der kan være arbejde med at udvikle økonomiske systemer.

Ascendanten i Vandmanden: En stærkt intellektuel og 
ideologisk person, som vil hjælpe dem, der lever udenfor 
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samfundet. Muligvis arbejde som socialrådgiver, advokat, 
politiker eller psykolog.

Ascendanten i Fisken: En sensitiv person, som meget nemt 
kan opfange andres ubevidste signaler. Her kan være talent 
for terapi med en intuitiv vinkel. Også evt. clairvoyance.
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MC i Skytte

Med MC i Skytten kommer du fra et hjem, der var livligt og 
mentalt stimulerende. Der kan have været meget aktivitet 
i hjemmet, mange gæster og small talk. Der var måske 
tendens til at altid skøjte på overfladen, og du kan have 
mærket, at du manglede en bredere forståelse af tilværelsen 
og dybere emotionel forpligtelse fra dine forældre.

Med MC i Skytten vil du derfor som voksen søge efter en stor 
“sandhed” - både videnskabeligt og spirituelt. Du ønsker at 
forpligte dig dybt til noget og bliver derfor draget af arbejde, 
hvor der er en højere filosofi eller ideologi bag. Dit arbejde 
er ikke bare noget, du gør for at tjene penge, det skal være 
din livsstil og din overbevisning. Skytten er også forbundet 
med religion, så der kan være en religiøs tilknytning til dit 
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arbejde eller religiøsitet i dine overbevisninger.

Du vil være en evighedsstuderende, som søger vidt og 
bredt efter forklaringer og forbindelser i tilværelsen. Du 
rejser gerne og lærer fra andre kulturer og mennesker i alle 
samfundslag. Du vil naturligt tiltrække læremestre, indtil 
du endelig selv bliver en, som andre kommer til for at lære. 
Det er klassisk at MC i Skytten har at gøre med akademisk 
arbejde, især alt, der har et filosofisk aspekt. Idet der er 
dyb interesse i andre kulturer, vil det også være naturligt 
at have et internationalt arbejde, der kræver at man rejser. 
Man vil typisk være uddannet i udlandet, og har måske 
indhentet viden fra en anden kultur, som er central i ens 
arbejde. 

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Vandmanden: En stærkt intellektuel og 
ideologisk person, som er på en humanistisk mission. 
Muligvis arbejde i hjælpeorganisationer, international 
politik og på universiteter.

Ascendant i Fisken: En sensitiv person, som søger spirituel 
mening med tilværelsen. Der kan være en humanistisk 
mission, og en interesse i alternative terapiformer, yoga og 
healing.
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Ascendant i Vædder: En ambitiøs og passioneret forkæmper 
for sin sag. Dette giver mod og rejselyst. Dette kan være 
en eventyrer eller en, der rejser i krigszoner, som f.eks. 
journalist.
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MC i Stenbuk

Med MC i Stenbukken kommer du fra et hjem, hvor der var 
stærke følelsesmæssige bånd, der til en vis grad definerede 
dig. Familielivet har været omsorgsfuldt, kærligt og med et 
stærkt fællesskab. Der kan have været en usagt forventning 
om, at man måtte opgive egne behov for familiens ve 
og vel. Som du blev ældre, kan dette have føltes som en 
forventning om, at du måtte opgive dine egne ambitioner 
for de andres behov. 

Med MC i Stenbukken søger du derfor som voksen at tage 
fuldt ansvar for dig selv, og nydefinere din identitet gennem 
samfundet, ikke familien. Du har behov for at mærke verden 
på din egen krop, og opdage hvordan du kan få det meste 
ud af dets vilkår. Der kan være et behov for, ret drastisk, at 
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illustrere at man nu er voksen overfor familien - f.eks. ved 
at rejse langt væk i en periode.

Det er vigtigt for dig at vinde samfundets anerkendelse, 
tit gennem dets klassiske statussymboler som rigdom og 
succes for helt at løsrive dig fra rollen som barn. Du mærker 
et behov for at dele din erfaring og visdom med verden, 
og ikke kun skjult, indenfor familien. Stenbukken er en 
“alkymist” som forstår at skabe “guld” med de redskaber, 
som samfundet stiller til rådighed. Dette kan næsten blive 
en slags sport: hvordan skaber jeg mest succes med det, 
jeg har? På grund af denne drift mod selvrealisering og 
manifestering i samfundet, oplever du tit stor succes i 
arbejdslivet. Du kan blive en leder, som andre ser op til 
som en autoritet i dit felt. Der er en ældre visdom over dig, 
selv i ungdommen, som giver dig pondus.

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Fisken: En sensitiv person, som meget nemt 
kan opfange andres ubevidste signaler. Kombineret med 
denne MC kan det give talent for at forstå og forudse 
menneskers behov - f.eks. i markedsføring eller human 
ressources.

Ascendant i Vædder: Dette er en leder, ingen tvivl om det! 
Du vil både have kampgejst og tålmodighed, og kan opnå 
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næsten hvad som helst, du beslutter dig for. Der skal gerne 
være spænding i dit arbejde, f.eks. som iværksætter, indenfor 
boligmarkedet eller måske i hæren eller hos politiet.

Ascendant i Tyr: En omhyggelig og kvalitetsbevidst person. 
Dette giver nok interesse i økonomi eller design. Du forstår 
at skabe værdi og materiel velstand, og bliver sandsynligvis 
en højt respekteret person i dit fag. Du foretrækker arbejde, 
der ikke er risikabelt og måske ret traditionelt, f.eks. i store, 
etablerede institutioner indenfor finans eller kultur.
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MC i Vandmand

Du kommer fra en familie, som værdsætter personlig 
succes og status. Der kan have været aspirationer i familien 
omkring at stå frem som noget særligt, og måske et fokus 
på at opnå berømmelse. Dette vil have været en kreativ, 
legende og glad barndom, men du kan have mærket, 
at der var specifikke forventninger til, at du fik succes 
gennem den, du er. Dette kan have ført til, at du følte, at 
du måtte spille en rolle for at leve op til det.

Som voksen reagerer du ved at søge total frihed fra andres 
lyst til at definere dig. Du vil hellere defineres gennem det, 
du gør for at forbedre andres kår. Du har ikke noget imod 
at træde i baggrunden for en større sag eller som én blandt 
mange. Du foretrækker også at arbejde med større temaer, 
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som kan gavne mange fremfor en-til-en.

Du drømmer om en bedre fremtid, tit med en social 
mission, hvor flest mulige får gavn, ikke kun de enkelte på 
toppen. Da du er ligeglad med, hvordan andre ser dig, er 
du naturligt lidt af en rebel. I din karriere vil du ikke tage 
højde for normen eller andres forventninger, kun det, du 
selv synes er vigtigt og som passer med din egen stærke 
ideologi.

I din søgen efter fornyelse undersøger du mange forskellige 
opfattelser og livsstile, deriblandt også mysticisme og 
astrologi. Alt der har at gøre med samfundets fornyelse, 
som f.eks. IT, internettet, alternativ livsstil og boformer, vil 
tiltrække dig.

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Vædder: Her bliver du en kriger på vegne af din 
ideologi. Du er ikke bange for konflikt og er passioneret 
fortaler for de svage i samfundet. Dette kunne f.eks. være 
en politiker eller socialrådgiver.

Ascendant i Tyr: Dette giver en rolig, omhyggelig 
indgangsvinkel. Du ser dit arbejde som et håndværk, selv 
hvis det er intellektuelt. Dette kunne give talent for arbejde 
med IT og matematik, som kan bruges innovativt. Også 
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interesse i alternative boformer og madproduktion.

Ascendant i Tvilling: En meget social og intellektuel 
kombination. Du elsker at mødes med mange slags 
mennesker, og det kan være centralt i dit arbejde. Dette 
kunne være en journalist, socialrådgiver, politiker.
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MC i Fisk

Du kommer fra en familie, hvor der var styr på tingene! 
Der var en detaljeorienteret attitude til at holde hus, som 
kan have tangeret til perfektionisme. Alternativt, var der 
forventninger om, at du altid skulle være meget logisk og 
fornuftig. Det har været en pålidelig og tryg atmosfære, 
men du kan have mærket kritik omkring din opførsel.

Som voksen har du derfor behov for at realisere dig selv på 
en måde, hvor der er plads til leg og til at fejle. Du har brug 
for at lære, at du ikke altid behøver at tænke logisk, men at 
du kan mærke dig frem til resultater, og at disse resultater 
er ligeså gældende som alle andre. Du drages derfor af et 
job, hvor der er fleksibilitet - både med din tid - men også 
hvor “produktet” på en eller anden måde skabes gennem 
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en højere inspiration.

Ofte vil din karriere derfor have at gøre med kunst eller hvor 
du kan mærke dig ind på andre og deres behov. Du mærker 
en kærlighed til menneskeheden, som kan overvælde dig, 
og gøre dig dybt passioneret på vegne af andre eller en 
større sag. Igen vil dine følelser styre dig og bestemme din 
mission i samfundet. Med Fisk MC har du også talent for a 
manifestere spirituelle eller kollektive stemninger gennem 
det, du skaber. Der kan være noget næsten magisk over, 
hvad du får anerkendelse for, som f.eks. clairvoyance eller 
healing.

Du har typisk en af følgende ascendanter med denne MC, 
som yderligere kan definere dette aspekt:

Ascendant i Tyr: Denne kombination er typisk en kunstner 
eller kunsthåndværker, hvor der er et konkret håndværk, 
som skabes vha. inspiration. Du skaber kvalitetsting, men 
resultatet er ofte “mere” end den fysiske form.

Ascendant i Tvilling: Her er talent for at mødes med mange 
mennesker, og mærke sig ind på dem og deres behov. Det vil 
typisk være et arbejde, hvor man yder noget spirituelt eller 
kunstnerisk for nye mennesker hver dag. F.eks. alternativ 
terapeut, frisør, tatovør.

Ascendant i Krebs: Dette er en ekstremt omsorgsfuld, kærlig 
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og intuitiv kombination. Du har meget klare fornemmelser 
for, hvad andres behov er - uden at de behøver sige noget. 
Dette kunne være en healer, sygeplejerske, massør, men 
også kunstner. 
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Om Caritas

Caritas Fischer er anden generations astrolog, som 
elsker at bruge astrolgien til at hjælpe mennesker 
med at opnå konkrete resultater. 

Gennem en moderne og positiv tilgang giver Caritas 
sine	klienter	en	tro	på,	at	der	findes	mening	og	magi	
i verden - og at de selv sidder bag roret.
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