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Årets overblik 

Hvad har du været igennem?

2021 er præget af Jupiter og Saturn i vandbæreren og Saturns kvadrat til Uranus i 

tyren. I år er kommet med nogen lettelse på både et kollektivt og personligt plan efter 

2019 og 2020, som begge var usædvanligt udfordrende og måske endda 

traumatiserende. 

Selvom 2021 har bragt større feksibilitet og nogen lettelse i ydre begrænsninger, kan 

du have svært ved rigtig at slå igennem med det, du ser i din fremtid. Den bedre 

fremtiden lyser derude, men du sidder stadig fast i noget, som er svært at løse. Til 

tider kan 2021 føles som om, at du ingen vegne kommer, men dette er langt fra sandt! 

Du er langsomt ved at opbygge en solid og langvarig frihed til at følge din vision for 

fremtiden. I 2022 (som endelig er et markant mindre presset år) vil du være 

taknemmelig for det omhyggelige arbejde, du har gjort i år, samt opdage at du er 

tættere på tilfredshed, end du tror.

September var en balancegang mellem at tage sig af detalje-/organiseringsarbejde, 

samtidig med at der var nogle sjælelige kvaler og, til tider, overvældende følelser. Det 

er sandsynligt, at du har afprøvet mange teorier, selv hvis den endelige løsning stadig 

synes at være fraværende.



Oktobers overblik

Hvad er dit næste fokus?

Så hvad bidrager oktober med? Først og fremmest sætter oktober fokus på vores 

relationer, især partnerskaber af alle slags. Disse forhold kan bringe os udvikling på et 

individuelt plan, da vi forsøger at forstå, hvor meget vi vil gå på kompromis med os 

selv i kærlighed. Hvis du havde primært fokus på arbejde i august og september (det er

meget muligt!), vil oktober nok generelt set sætte arbejde i anden række efter 

relationer. Det er muligt, at de trænger til pleje efter sensommerens travlhed.

Oktober er en måned med social fntføling, hvor du oplever, at du bliver bedre til at 

være social efter lang tid med rustne evner i den retning. Vægten er en mester i 

elegant firteri, og det er én måde at nyde samvær med andre. Det øger romantik i 

etablerede forhold og er altid en oplagt tid at møde en partner, hvis du er single. Fordi

Merkur er retrograd i vægten indtil 18. oktober, kan fortiden spille en rolle i din 

udvikling. Der er noget, som må tages op til genovervejelse, og det har mest 

sandsynligt at gøre med forhold. Sæt ord på, hvad andre betyder for dig, men også, 

hvad du ikke går på kompromis med i din søgen efter kærlighed.

Månedens udviklingsspørgsmål:

Hvad er mine værdier?

Hvordan balancerer jeg mine værdier med andres?



Oktobers vigtige datoer

1. oktober

Måneden starter intenst ud med Venus kvadrat Jupiter og Merkur kvadrat Pluto. Dette

giver drama og dybde i forhold. Vær opmærksom på at dine ord bærer stor kraft og 

kan såre andre, hvis du ikke er selvbevidst. Nærværende samtale kan dog bringe aha-

oplevelser.

2. oktober

I dag er Venus sekstil Pluto, hvilket tyder på, at gårdsdagens udfordringer allerede 

giver konstruktive udfald. Vær ærlig med din elskede, det bliver velmodtaget.

4. oktober

Merkur er trigon Jupiter, hvilket er et aspekt, som både fandt sted 21. september og 

igen 1. november. Det er klart, hvad du arbejder hen imod - dette er gulerødden, der 

gør det hele værd. Hvis du ikke mærker klarhed i dag, kan du alligevel forvente, at en 

idé eller inspiration fra i dag senere viser sig at være meget værdifuld.

6. oktober

Det er nymåne i vægten kl. 13.06 og Pluto går direkte. Denne dag repræsenterer en ny 

begyndelse i hvordan du er i forhold. Du er i stand til at fnde kompromis med andre 

og det kan også være en dag, hvor du fnder løsninger i længerevarende konfikter. At 

Pluto går direkte giver også en dybere dimension til dine løsninger. Du mærker 

hvordan dine beslutninger og handlinger har rod i dine dybeste bevæggrunde og 

værdier. 

Forslag til ritualer: Skriv ned, hvad du er taknemmelig for hos andre, og/eller fortæl 

dem det! 

7. oktober

Venus går i skytten, hvor den er indtil 5. november. Dette påvirker kærlighed og 

relationer, hvor det bliver vigtigt, at ens partner er inspirerende og at kærlighed føles 



som et eventyr. Det er en periode hvor forhold, der er blevet for hverdagsagtige kan 

fnde nye input, men man kan også nemt begynde at kede sig, hvis det ikke sker. 

9.-10. oktober 

Sol-Merkur-Mars konjunktion sørger for intensitet og kreativitet. Disse dage kan du 

opnå meget: du har gennemslagskraft og en stærk sans for retfærdighed. Merkur er 

dog retrograd, så at starte noget helt nyt nu kan være lidt svært at få hold på. I 

kærlighed er dette passionerede dage.

11. oktober

Saturn går direkte, så det bliver nemmere fra nu af at skabe konkrete resultater. Det 

er også en dag, hvor man har god sans for, hvilke rammer og regler, der skal til for at 

få fremgang. Læg evt. en plan i dag.

17. oktober

Merkur er sekstil Venus og Sol kvadrat Pluto. Piiift dette er en passioneret dag, hvor 

bølgerne går højt. Skænderier kan faktisk føre positive gennembrud med sig, men pas 

på med at starte konfikter uden god grund.

18. oktober

I dag går både Merkur og Jupiter direkte, så friske vinde blæser. Der er optimisme og 

en fornemmelse af at komme ud i lyset efter lang tid i halvmørke. Nu kan du begynde 

nye projekter uden problemer.

19. oktober

Mars trigon Jupiter: optimismen fortsætter fra i går. Det er en meget gunstig dag at 

starte noget nyt, som på sigt giver dig succes og ekspansion.

20. oktober

Det er fuldmåne i vædderen kl. 16.57. Wow denne dag er slagkraftig! Sol og Måne står i 

kvadrat til Pluto og Sol tæt på Mars. Selvom man kan være irritabel, er det nemt nu at 

mærke, hvad ens styrker er. Du kan fejre din essentielle kraft og hvad og hvem, du vil 

bruge din energi på. Det er endnu er passioneret dag for parforhold.



Forslag til ritual: Visualiser dig selv som en kriger, der besejrer dine modstandere. 

Brug tid på at identifcere dine styrker. Og brug kroppen! Dans under Månen etc.

22. oktober

Mars står i kvadrat til Pluto, hvilket kan bringe fokus på dybe kampe. Det er en dag 

med stort udviklingspotentiale, hvor du kan afsløre dine skjulte "fjender". Undgå dog 

at projektere disse indre kampe over på andre - det kan betyde unødig konfikt.

23. oktober 

Solen går i skopionen 6.44, og stemningen ændrer sig markant. Efter udadvendte og 

optimistiske dage, får vi nu mod på at se det indre mørke i øjnene. Dette er ikke 

depressivt - nej, psykologi og selvudvikling er spændende og giver vitalitet. Den næste 

måned bringer meget frem i lyset.

27.-28. oktober 

Venus står i kvadrat til Neptun og i sekstil til Jupiter. Dette er kreative og spirituelle 

dage, som sætter fokus på hvad, der nærer din sjæl. Du kan dog komme til at købe ting

eller holdninger blindt. 

30. oktober

Sol står i kvadrat til Saturn og Mars går i skorpion (indtil 13. december). Du kan føle dig

mere indadvendt end normalt og måske også lidt trist. Det hjælper at arbejde konkret 

med dine følelser. Med Mars i skorpionen indtil december, bliver vi mere passionerede

omkring at være tro mod vores følelser og udvikling.



Oktober 2021

Astrologisk kalender

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1 
Måne i løven fra 
2.52

Venus kvadrat 
Jupiter og 
Merkur 
kvadrat Pluto:
Drama og 
intensitet

2 
Måne i løven

Venus sekstil 
Pluto:
Konstruktive 
løsninger, især
i relationer

3
Måne i jomfruen 
fra 10.36

4 
Måne i jomfruen

Merkur trigon 
Jupiter:
Gennembrud  
- fnd 
overblikket, 
læg positive 
planer

5
Måne i vægten 
fra 14.40

6 
Måne i vægten

Nymåne i 
vægten 13.06:
Ny begyndelse
i forhold. Find 
kompromis

7 
Måne i 
skorpionen fra 
16.21

Venus i 
skytten (indtil 
5. november):
Venus her 
søger eventyr i
kærlighed

8
Måne i 
skorpionen

9 
Måne i skytten 
fra 17.23

Sol-Merkur-
Mars 
konjunktion:
Intens energi, 
kreativ og 
udfordrende

10 
Måne i skytten

Sol-Merkur-
Mars 
konjunktion:
Intens energi, 
kreativ og 
udfordrende

11 
Måne i 
stenbukken fra 
19.14

Saturn direkte:
Fra i dag bliver
det nemmere 
at få konkrete 
resultater

12
Måne i 
stenbukken

13
Måne i 
vandbæreren fra
22.46

14
Måne i 
vandbæreren

15
Måne i 
vandbæreren

16
Måne i fsken fra
4.21

17 
Måne i fsken

Sol kvadrat 
Pluto:
Indre 
arbejdsdag. 
Undgå 
magtspil

18 
Måne i 
vædderen fra 
12.03

Merkur og 
Jupiter 
direkte:
Øget klarhed 
og optimisme

19 
Måne i 
vædderen

Mars trigon 
Jupiter: 
Handling der 
gavner 
fremtiden

20 
Måne i tyren fra 
22.58

Fuldmåne i 
vædderen 
16.57:
Dag til at fejre 
dine styrker

21
Måne i tyren

22 
Måne i tyren

Mars kvadrat 
Pluto:
Alle er stædige
i dag. Indre 
arbejdsdag, 
undgå 
konfikter

23
Måne i tvillingen
fra 9.56

Sol i skorpion 
6.44 (indtil 22. 
november):
Øget fokus på 
selvudvikling

24
Måne i tvillingen

25
Måne i krebsen 
fra 22.59

26
Måne i krebsen 

27 
Måne i krebsen 

Venus kvadrat 
Neptun:
Romantisk 
dag, men pas 
på med at 
stole blindt

28
Måne i løven fra 
11.06

29
Måne i løven

30 
Måne i jomfruen 
fra 20.08

Sol kvadrat 
Saturn og 
Mars i 
skorpionen:
Indre 
arbejdsdag

31 
Måne i jomfruen
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Om Månens daglige indfydelse

På de dage, hvor der ikke er en stor transit og/eller dage, hvor du føler dig ude af 

balance, kan du tune ind på dagens månetegn (Månen skifter tegn ca. hver anden dag).

Månetegnet hjælper dig med at fnde ro, følelsesmæssig harmoni og sjælelig næring.

I kalenderen kan du hver dag øverst se hvilket tegn Månen står i. Herunder er korte 

beskrivelser af, hvad det betyder, når Månen er i de forskellige tegn.

Når Månen er i ...

... vædderen, er det naturligt at handle og kæmpe for det, man tror på

... tyren, lader man op gennem sensualitet (mad, krop) og at være i nuet

... tvillingen, er det nærende at snakke med venner

... krebsen, er det ekstra dejligt at være sammen med familie eller bare være hjemme

... løven, er det oplagt at fejre noget - lige meget hvor småt

... jomfruen, er det nærende at rydde op, rene lagner og sund mad

... vægten, er det vigtigt at fnde balance og skabe harmoni i forhold

... skorpionen, er det naturligt at søge indad og arbejde med selvudvikling

... skytten, er det nærende at være i vild natur og flosofere (gerne alene)

... stenbukken, lader man op gennem at få opgaver fra hånden - at opnå noget

... vandbæreren, kan man mærke ens autentiske selv, selv hvis man skiller sig ud

... fsken oplader man gennem fantasi og kreativitet - flm og musik er ekstra rørende
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