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Kære læser
Velkommen til SØNDAGs årshoroskop 
for 2016. Her kan du lige fra årets be-
gyndelse følge med i de påvirkninger 
fra planeterne, der vil påvirke netop dit 
stjernetegn igennem året. 

Hvert stjernetegn er opdelt i tre livsom-
råder – kærlighed og familieliv, økono-
mi og arbejdsliv og fritid – hvad enten 
du har et job, går i skole eller har en an-
den slags hverdag. Her kan du læse om 
de tendenser, dit stjernetegn får en ind-
flydelse fra. 

Tolkninger er ment som en overordnet 
tendens for dit stjernetegn og vil ikke 
nødvendigvis fortælle dig, på hvilket 
område af dit liv du vil blive påvirket. 
Hertil er det nødvendigt med dit helt 
personlige horoskop. 

Ikke desto mindre vil dine planeter 
påvirke dit stjernetegn, og der er mas-
ser af gode råd og vink med en venlig 
vognstang til, hvornår det er godt for 

dig at rykke, sætte grænser eller foreta-
ge andre konkrete handlinger.

De sidste sider er et koncentrat, som be-
skriver det kommende års overordnede 
tema for hvert stjernetegn. Det kan du 
igen bruge som en rød tråd til at holde 
fokus på det væsentlige for dig. 

Det er altid en god idé at følge hjertet, 
som man siger. Hvis det så stemmer 
overens med det, du tolker ved læsnin-
gen af dit horoskop, så er det bare om 
at komme i gang. At du lærer at se dine 
egne muligheder og bliver bedre til at 
bruge din vilje kan kun berige dit liv.

Horoskopet giver dig et spejlbillede af 
dig selv og dine muligheder. Derved 
kan det være din bedste ven igennem 
det kommende år med hensyn til at 
følge dig selv igennem årets udfordrin-
ger og muligheder og dermed opnå at 
blive din egen lykkes smed.

Astrolog
Lejla Lindholm Christensen
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