Dit Manetegn

De feste kender deres soltegn, en del kender deres ascendant – men kender du dit
manetegn? Nogle mener, at manetegnet er lige sa indfydelsesrigt som soltegnet – og
hvorfor ikke? I Solen og Manen har vi dag og nat, og den made, de supplerer hinanden.
Dagen hører til den vagne bevidsthed, mens natten drejer sig om det ubevidste, den
ukontrollerede tilstand.

Tryghed og intuition
I astrologien repræsenterer Solen derfor vores bevidste ønsker og det vi stræber efter,
mens Manen repræsenterer vores instinkter, intuition og rent følelsesmæssige behov.
Det tegn Manen star i i ens fødselshoroskop peger derfor ogsa pa, hvor og hvordan
man føler sig helt tryg og beskyttet. Det beskriver ogsa den made, man giver sine børn
tryghed. Det er derfor ogsa typisk, at man føler sig vældig godt tilpas med mennesker,
hvis Sol, Mane eller ascendant star i samme tegn som ens manetegn. Disse mennesker
føles med det samme som “hjem” og er tit dem, man danner langvarige forbindelser
med.

Find dit manetegn
For at fnde dit manetegn skal du kende din fødselsdato, tidspunkt og sted. Du kan
gratis fa en hjultegning af dit fødselshoroskop pa Astrodienst:
1. Klik pa “Horoskoper” i menuen foroven. 2. Klik pa “Horoskoptegning og Ascendant”
3. Vælg om du er gæst eller opret en brugerprofl. 4. Indtast dine fødselsoplysninger
og klik “fortsæt”.
Nu ser du dit fødselshoroskop som hjultegning. Symbolet for manen er en halvmane
og det star i et af de tolv tegn i hjulet. Hvis du er i tvivl om tegnenes symboler, star det
ogsa pa skrift i aspektkolonnen til venstre for hjulet.
Pa de følgende sider fnder du en beskrivelse af hvilke karakteristika manen giver, nar
den star hvert af de 12 forskellige tegn.

Manen i Vædderen

Din intuition: Du har meget kraftfulde instinkter, som du burde lytte til. Du ved
næsten altid med det samme, hvad den rigtige beslutning er for dig. Mange magtfulde
personer har dette manetegn, fordi de har et fantastisk indre kompas.
Hvilken type partner gør dig tryg: En, der søger drama og spænding i livet, som er
modig, fysisk stærk og maske lidt provokerende. Du elsker lidt venskabelig slaskamp
derhjemme.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? Fysisk aktivitet! Hvis du forsøger at slappe af med
yoga og stearinlys, virker det modsat. Kampsport eller anden hard træning bringer dit
sind i ro, især hvis der er konkurrence - med dig selv eller andre. Du nyder al slags
underholdning, som giver dig et skud adrenalin. Du kan ikke bo for tæt sammen med
andre, da du har brug for plads til at bevæge dig og være dig selv.
Som forældre: Du er ikke en person, som helt tilsidesætter egne behov for barnets,
hvilket gør dig til en meget autentisk forældre. Barnet mærker dig tydeligt, og du er
god til at dele ud af din livsglæde. Prøv ikke pa at være noget, du ikke er.
Kendte med Manen i Vædderen: Rihanna, Steve Jobs, Bill Gates, Angelina Jolie

Manen i Tyren

Din intuition: Du har intuitive kræfter omkring kroppen og det sensuelle. Du kan
f.eks. blive en dygtig massør, som intuitivt mærker klientens krop og dennes behov.
Du er nok ogsa en naturlig kok, som ikke behøver bruge en opskrift.
Hvilken type partner gør dig tryg? Det er vigtigt for dig at have en partner, der er
stabil og som værdsætter materiel sikkerhed. I skal sammen skabe en base, som er
meget solid - maske bygger I hus sammen. I tilbringer gerne lørdag aften hjemme pa
sofaen.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? Madlavning, arbejde i haven, at bygge noget med
hænderne, eller bare at sove! Manen i Tyren har brug for ro, skønhed og harmoni - det
er vigtigt at komme helt ned i tempo og mærke øjeblikket og den fysiske virkelighed.
Du vil elske at have frugttræer i haven.
Som forældre viser du især din kærlighed gennem de fysiske rammer, du skaber for
dit barn. Du er god til at lave mad med dit barn og alt kreativt, hvor man bruger
hænderne. Dit barn fornemmer at hjem er fuldstændigt stabilt og at der altid er nok.
Kendte med Manen i Tyren: Bob Dylan, Frida Kahlo, Meryl Streep, Zendaya

Manen i Tvillingen

Din intuition: Ord kommer til dig som fra oven! Du er nok en talentfuld skribent og
taler, som hurtigt og instinktivt formidler noget til rette modtager. Du er god til at
snakke med alle slags mennesker, og ved altid, hvad du skal sige.
Hvilken type partner gør dig tryg? Din partner skal være nysgerrig og vittig - hvilket
er meget vigtigere for dig end udseende. Du trænger til hele tiden at dele nye ideer
med din partner. En person, der er for følelsesmæssigt intens, gør dig utryg.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? At sludre med venner og bekendte om løst og
fast. Ogsa gerne lidt sladder. Det er bedst for dig at være i selskab med andre, men
hvis du er alene, vil det være afslappende for dig at læse nyheder og underholdende
artikler, der lærer dig noget. Du bor gerne i byen, og dit hjem er fuld af bøger, aviser
og magasiner, og gerne farverig kunst.
Som forældre elsker du at læse for dit barn - helt fra starten. Du deler nok dine
yndlingsbøger fra din barndom, og viser dit barn den magi, der er i historiefortælling.
Det er naturligt for dig, at dine børn har gode forhold til dine søskendes børn.
Kendte med Manen i Tvillingen: Barack Obama, Jennifer Lawrence, Jim Carrey,
Brigitte Bardot

Manen i Krebsen

Din intuition er meget stærk, især omkring andres behov. Du har evner indenfor
healing og pleje, da du meget klart mærker, hvad der kan hjælpe andre. Du kan dog
nemt blive drænet af andre, hvis du ikke sætter grænser.
Hvilken type partner gør dig tryg? Din partner skal være god til bade at give og
modtage omsorg. De skal helst være en kærlig forældre, som elsker familie og
familiesammenkomster.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? At være hjemme sammen med dem, du elsker. Du
kan fa energi af at pleje andre, men husk ogsa at lytte til dine egne behov. Det er
afslappende for dig at være tæt pa havet og ga ture i maneskin. Antikviteter, bøger og
flm om fortiden, slægtsforskning og biografer er beroligende.
Som forældre er du kærlig og omsorgsfuld, og du giver dine børn en fornemmelse af,
at de hører til en solid slægt eller klan. Dine børn er nok gode venner med fætre,
kusiner, bedsteforældre etc. og føler sig elskede og beskyttede.
Kendte med Manen i Krebsen: Taylor Swift, Keanu Reeves, Drew Barrymore, Dua Lipa

Manen i Løven

Din intuition bruger du i dit kreative udtryk! Du mærker nemt, hvad "dit publikum" vil
have, og er derfor en meget underholdende person. Du kan ogsa have fantastisk sans
for børn, og hvad de synes er sjovt. Du bliver dybt rørt af kunst, musik, teater.
Hvilken type partner, gør dig tryg? En, som elsker luksus, fest og at blive set. Du har
brug for en partner, som tager dig ud til restauranter, events og de bedste fester. Din
partner skal helst være fot, velklædt og maske lidt berømt.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? Teater, flm, glamourøse oplevelser og luksuriøs
mad. Du elsker at blive kælet om ved frisøren og andre skønhedsbehandlinger. Store
fester giver dig energi. Du er stolt over dit hjem og elsker at invitere venner hjem til
middag og fest.
Som forældre er du fantastisk til at møde dit barn pa deres niveau. Du er god til at
fnde pa kreative projekter, I kan lave sammen. Du er ogsa en god lærer, som forstar at
formidle sa børn forstar.
Kendte med Manen i Løven: Paul McCartney, Tom Cruise, Julia Roberts, Helena
Bonham Carter

Manen i Jomfruen

Din intuition er god omkring helbred og healing. Du har en præcis fornemmelse for
kroppens sundhed, og hvad du og andre har brug for. Du er dygtig til at lave mad, der
healer. Du er ogsa god til at skrive, og er perfektionistisk, nar det kommer til
grammatik.
Hvilken type partner gør dig tryg? En, der er stabil og til at regne med. Du
værdsætter en velfungerende hverdag med din partner, hvor de sma gestus betyder
alt. Du føler dig ikke hjemme med usunde og sløsede mennesker.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? At gøre rent! Du næres af omgivelser, der er
sunde og rene. Du holder af at købe ind i helsebutikker og tilberede særlige teer og
retter, som har healende egenskaber. Du vil elske at have en køkkenhave med urter eller mindst et køkken fyldt med teer, urter og kosttilskud. Det er ogsa afslappende for
dig at læse anmeldelser eller anden kritisk journalistik eller litteratur.
Som forældre: Du har en jordnær tilgang til forældrerollen og viser især kærlighed
gennem de sunde og nærende omgivelser, som du skaber. Du har ogsa interesse i at
læse og skrive med dit barn.
Kendte med Manen i Jomfruen: Madonna, Natalie Portman, Elon Musk, Blake Lively,
J.K. Rowling

Manen i Vægten

Din intuition: Du har fantastisk føling for at skabe et behageligt og harmonisk miljø. I
en social situation ved du lige, hvordan man involverer alle og skaber god stemning,
og du kan tale med de feste. Du reagerer stærkt, hvis du mærker konfikt, og trækker
dig eller forsøger at glatte ud.
Hvilken type partner gør dig tryg? En charmerende, social type, der er god til at
snakke om følelser og mennesker. Du elsker det, hvis din partner er velklædt,
velduftende og ser godt ud - og ogsa er god til at undga konfikt!
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? Smukke ting og omgivelser, hvor der er ro.
Skønhedsbehandlinger og massage er godt, og du lader ogsa op ved at se pa eller
skabe kunst. Andre afslappende interesser er aromaterapi, parfume og
kærlighedsromaner.
Som forældre er du intellektuelt interesseret i opdragelse, og læser nok meget om,
hvordan man takler konfikt med barnet. Du skaber harmoni omkring dit barn, klæder
det smukt pa og vil elske at tage det med pa kunstmuseer.
Kendte med Manen i Vægten: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Harry Styles, Justin
Bieber, Ariana Grande

Manen i Skorpionen

Din intuition: Du er en mesterdetektiv! Du er virkelig god til at fornemme, hvis nogen
skjuler noget, eller hvis der er noget usagt. Det kan nogle gange gøre dig overmistroisk, men som regel har du ret.
Hvilken type partner gør dig tryg? En, der er interesseret i dybe samtaler, hvor man
afslører alle sine dybeste hemmeligheder. Der ma gerne være lidt terapeut over
ham/hende, og sex skal være følelseladet.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? At læse krimier og al underholdning generelt,
hvor der er noget, der skal løses. Du omgiver dig gerne med det okkulte - krystaller,
tarotkort og magiske urter. Du elsker gamle biblioteker og huse, især hvis der er en
god historie forbundet med det - f.eks. om at det spøger.
Som forældre er du meget nærværende og god til at snakke om barnets svære følelser.
Du holder af at læse med dit barn og spille spil.
Kendte med Manen i Skorpionen: Beyonce, Lady Gaga, Katy Perry, Mark Zuckerberg,
Miley Cyrus

Manen i Skytten

Din intuition: Du er abensindet og kan snakke med alle slags mennesker. Du har god
forstaelse for menneskers forbindelse til spiritualitet og kan meget hurtigt se
sammenhænge pa tværs af tid og kulturer.
Hvilken type partner gør dig tryg? En, der enten er udlænding eller som elsker at
rejse. Du føler dig ogsa hjemme med en partner, der er veluddannet og flosofsk. Du
har svært ved mennesker som er meget materielle og konventionelle.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? Rejse - gerne alene! Eller at læse om andres
rejseoplevelser. Filosofske samtaler med nye mennesker. Du elsker at have intense
øjeblikke med fremmede, hvor I mærker en dyb forbindelse - selvom det varer kort.
Som forældre er du spændende og eventyrlysten. Du rejser nok med dit barn, og gar
ikke op i at købe en masse udstyr til det - en rygsæk og en vikle er rigeligt. Hjemmet er
minimalt, fyldt med bøger og store ideer.
Kendte med Manen i Skytten: Picasso, Yoko Ono, Jennifer Aniston, Emma Watson,
Adele

Manen i Stenbukken

Din intuition: Du har næse for business! Lige meget hvad du laver, er du god til at se
realistisk, hvordan noget kan blive en succes. Du har lært tidligt, hvordan "verden
virker" og er forberedt pa at arbejde hardt - ikke kun for at overleve - men for at
mestre livet.
Hvilken type partner gør dig tryg? En, der er stabil og ambitiøs. Du elsker en stærk
partner, som andre respekterer og ser op til. Du vil gerne skabe traditioner med din
partner og opbygge et hjem, hvor du føler dig helt tryg.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? Du oplader bedst, nar du er alene. Det er svært
for dig at holde op med at arbejde, og nogle gange kan lidt "hygge- arbejde" være
afslappende. Ellers nyder du ogsa luksus-oplevelser, som et par nætter i et dyrt hotel,
samt al underholdning med tør/kynisk humor.
Som forældre er du disciplineret og skaber trygge og palidelige rammer for dit barn.
Du er god til at holde dig til rutinerne, og er en mester til at fa alting til at køre pa
skinner - som f.eks. sengetid. Du lærer dine børn, hvordan man helt konkret griber an
at leve i samfundet og blive en succes.
Kendte med Manen i Stenbukken: Napoleon, Brad Pitt, Cher, George Clooney, Ryan
Gosling

Manen i Vandmanden

Din intuition: Du er en visionær, som har god fornemmelse for, hvad der skal ændres
nu for at gøre fremtiden bedre. Du har sans for det kollektive, og kan nemt tune ind pa
tidsanden.
Hvilken type partner gør dig tryg? En, som giver dig plads til at være dig selv. Du
føler dig bedst tilpas med en, som forstar, at man ikke behøver gøre som alle andre.
Du kan godt lide lang-distance forhold og alternative boformer.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? Alenetid! Det er ekstremt vigtigt for dig, at du
føler dig fri, sa du elsker at forsvinde væk i timer eller dage, uden at man hører fra dig.
Du trives ogsa med at tilbringe tid med større grupper af venner, eller i en forening,
hvor alle har samme interesser og visioner. Du kan være lidt af en sci-f nørd, som
dyrker online fællesskaber.
Som forældre er du ideologisk og intellektuel. Du kan have stærke holdninger til
opdragelse, som gerne bryder med det konventionelle. Du inspirerer dine børn til at
sætte spørgsmalstegn ved alt og lære pa deres egne præmisser.
Kendte med Manen i Vandmanden: Marilyn Monroe, Britney Spears, Billie Eilish, John
Lennon, Prinsesse Diana

Manen i Fisken

Din intuition er meget stærk! Du kan ga ind i et rum og med det samme mærke, hvad
stemningen er. Dette gør dig ogsa ret sarbar overfor andres humør, som du helt kan
overtage. Hvis du lærer at sætte personlige grænser, kan du bruge din intuition i dit
arbejde med mennesker eller kunst.
Hvilken type partner gør dig tryg? En, der er kunstnerisk, sensitiv og maske lidt
kaotisk. Du føler dig hjemme med ideen om sjælevenner, og omgiver dig med
mennesker, som du mærker en særlig spirituel forbindelse til.
Hvad nærer dig, nar du er nedkørt? Du har regelmæssigt brug for at trække dig helt
væk fra verden og forsvinde ind i en drømmeverden for at lade op. Det kan ske
gennem kunst - bade at nyde det og skabe det. Du kan tilbringe meget tid i alternative
virkeligheder i f.eks. computerspil og flm, og ser ogsa den virkelige verden som et
mere fantastisk og overnaturligt sted end de feste.
Som forældre er du dybt kreativ, god til at møde børnene pa deres niveau og lege med
pa deres eventyr og fantasier. Du er mindre god til dagligdagens praktiske krav, men
overøser til gengæld dine børn med kærlighed.
Kendte med Manen i Fisken: Leonardo da Vinci, Michael Jackson, Winona Ryder,
Kanye West, Audrey Hepburn, Timothee Chalamet
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