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Introduktion

Denne rapport gennemgår, hvornår Venus bevæger sig gennem de tolv huse i dit 

personlige fødselshoroskop i det kommende år, og hvad det betyder for bl.a. dit 

kærlighedsliv. Venus tilbringer i gennemsnit omkring 20 dage i hvert hus, hvor den 

påvirker forskellige livsområder. Længden af hvert ophold kan dog svinge alt efter 

dine husstørrelser og om Venus er retrograd. 

Der, hvor Venus er, vil man gerne tiltrække, elske og skabe skønhed. Man kan være lidt

doven, mere interesseret i at nyde end at yde, men det er en fantastisk tid at mærke 

efter, hvad man virkelig elsker og tiltrække mere af det. 

Datoerne i rapporten er unikke for dig baserede på dine præcise fødselsinformationer.

Jeg håber, du nyder dit år med Venus!

Kærlig hilsen,



Marias år

25. juni 2020 - 17. juli 2020

VENUS ER I DIT 5. HUS

Dette er huset for leg, kreativitet, børn og forelskelse. Venus har det godt i dette hus, 

hvor den understøtter alle aktiviteter, der føles naturlige, underholdende og 

inspirerende. Det er derfor ikke en periode, hvor man nemt kan tilsidesætte lyst til 

fordel for disciplin og ansvar - man orker simpelthen ikke noget, hvis det ikke vækker 

ens lyster. På den anden side er det en enormt kreativ tid, hvor naturtalenter bruges 

ubesværet. Du udtrykker dig autentisk og med skønhed, og andre er ivrige efter at 

anerkende dine talenter. Det er en god tid at arrangere særlige oplevelser med børn, 

da du har nemt ved at relatere til dem med forståelse og kærlighed. Du har nok også 

lyst til at forelske dig - men vær bevidst om, at det kan være mest for forelskelsens 

skyld! 

Hvis du føler, at dit liv er blevet uinspirerende, er dette den bedste periode at 

identifcere det, der vækker din livsglæde og senere arbejde på at inkorporere den i 

din hverdag.

Hvordan udnytter du bedst denne energi?

- Udtryk dig vha. dine naturlige talenter

- Fest

- Hold ferie om muligt

- Planlæg noget særligt med børn

Kærlighedsforhold der starter i denne periode er passionerede og stimulerende, men 

kan være afhængige af fest og ferie.

Eksisterende parforhold får et skud romantik i denne periode. Klassiske romantiske 

gestus som blomster og en god middag kan vække forelskelsen påny.



18. juli  2020 - 21. august 2020

VENUS ER I DIT 6. HUS

Dette er huset for hverdagen, kollegaer og helbred, så i denne periode fndes nydelse i

hverdagens små ritualer og i en velfungerende rutine. Der er en dybere tilfredsstillelse

end normalt i at organisere dine omgivelser - både hjemme og på arbejdet - så længe 

det ikke kræver en alt for stor arbejdsindsats. Venus bringer lidt dovenskab ind i det 

hele, så der skal være tid til at læne dig tilbage med din yndlingste, sludre med dine 

kollegaer og langsomt tilberede et sundt måltid. 

På arbejdet er du en harmonispreder, som kan udglatte misforståelser og charmere 

alle. Du vil elske at arbejde i en gruppe, så længe der også er plads til bare at hænge ud

med hinanden og lære hinanden bedre at kende. Da dette også er huset for helbred, 

har du en god fornemmelse for din overordnede sundhed og viser dig selv kærlighed 

ved at købe sunde ingredienser, kosttilskud og naturlig kosmetik.

Hvordan udnytter du bedst denne energi?

- Organiser dine omgivelser og/eller i din økonomi

- Køb ind i helsebutikker

- Vis at du værdsætter dine kollegaer

- Plej din krop

Kærlighedsforhold der starter i denne periode understøtter en balanceret hverdag, og

der er fokus på sundhed og fornuft.

Eksisterende parforhold kan nu rydde op i deres fælles rutiner uden konfikt.



22. august 2020 - 15. september 2020

VENUS ER I DIT 7. HUS

Dette er nok den mest romantiske af alle Venus-transitter! Det er huset for 

partnerskaber og parforhold, så nu fnder man kærlighed gennem partneren og en-til-

en situationer generelt. Man ser efter det bedste i andre, og er mere villig til at gå på 

kompromis end normalt. I et etableret forhold vil dette være en særdeles kærlig 

periode, hvor man er meget tilgivende. Ting som normalt irriterer en, virker helt 

ubetydelige nu.

Det er også en periode, hvor man er åben overfor nye mennesker og ser potentiale for

kærlighed overalt. Der er tendens til at forelske sig og fantasere om en fremtid 

sammen - selv hvis personen er helt ny i ens liv. Andre er desuden tiltrukket af ens 

kærlige og åbne attitude; man er ekstra god til at firte lige nu, fordi man er så ægte 

interesseret i andres velbefndende plus at tiltrække.

Da dette også er huset for "åbne fjender", kan man fnde harmoni med dem, som der 

var konfikt med før.

Hvordan udnytter du bedst denne energi?

- Planlæg romantiske oplevelser med din partner

- Hav en-til-en samtaler med venner og bekendte

- Gå på dates, hvis du er single

- Svælg i kærlighedshistorier

Kærlighedsforhold der starter i denne periode er diplomatiske og har potentiale for at 

være langvarige.

Eksisterende parforhold er meget harmoniske nu.

Her slutter dette eksempel, den rigtige rapport dækker hele det kommende år og er 

omkring 16 sider lang. 

Copyright Caritas Fischer Astrologi 2020


