Jeg ble født l6 minutter over seks.(over 5 står det et annet sted) Det var en søndag, den 3l. juli. Dette var min egentlige
fødselsdato. 1932

Horoskopet til Liv
https://www.astro.com/cgi/chart.cgi?rs=2&btyp=w2gw&;lang=n&nhor=6477465
Dit soltegn er Løve. Det er det tegn, hvor Solen står placeret i dit fødselshoroskop. Din Ascendant står også i Løve, og din Måne står
i Krebs.

Solen i Løven, Månen i Krebsen
Du blev født med Solen i Løven og Månen i Krebsen. Indvendig er du et stolt, styrende, magtfuldt, selvsikkert og viljestærkt
menneske. Du blev født med alle muligheder for at blive en god leder og en skabende kraft, både i erhvervslivet og privat. Man kan
regne med dig, og du er trofast og generøs.
Stolthed er et af dine psykologiske nøglebegreber, og den kan give dig mulighed for at udføre store ting i livet. Du er munter og glad
for fornøjelser og spil. Du indeholder en så stor vitalitet, at du sommetider føler, at du kunne forære noget af den væk til andre.
Solens placering i Løven får dig til at føle, at du ikke bliver påskønnet, for Løven leder efter sin egen oprigtige indstilling hos andre.
Din kærlighed til andre kan virke nedladende, og du kan ubevidst komme til at behandle dem, som om de var dine underordnede.
Udadtil er du styret af Månen i Krebsen. Nøglebegrebet til din personlighed er emotionalitet og psykisk ustabilitet. Du reagerer
mere på følelser end på fornuft. Over for mennesker, som du kan lide, vil du være umådeligt generøs, forstående og beskyttende. I
kærlighed er du meget følelsesfuld, bliver nemt fornærmet og er et offer for både negative stemninger og håb og entusiasme.
Ascendanten i Løven, Solen i 12. hus
På det tidspunkt hvor du blev født, steg tegnet Løven op i horisonten. Solen, som er Løvens hersker, er placeret i 12. hus.
Mennesker med Ascendanten i Løven synes at have sans for den adelige og kongelige tilværelse. Dit liv vil på mange måder blive påvirket af
beslutninger, som du træffer, hvor drivkraften har været din stolthed, ønsket om magt, ønsket om autoritet og dit behov for at overbevise andre om dit
mod.
I livet vil du optræde ligefremt, gavmildt og venligt. Begivenhederne i din tilværelse vil udfolde sig livligt, og et liv fuldt af chancer og hændelser vil
blive resultatet af dit ønske om at herske, organisere og sidde inde med autoritetens nøgler. Du bør være opmærksom på, at der som følge af dine
meget stærke impulser er fare for nederlag og omvæltninger i dit liv. Du vil almindeligvis blive betragtet som et venligt, oprigtigt og gavmildt
menneske, som imidlertid besidder stor stolthed og sensitivitet. Egocentricitet er en af omkostningerne ved at være født med Ascendanten i Løven. Et
andet aspekt af dette stjernetegn er, at din personlighed bliver ladet med lidenskaber og seksuelt begær i overdreven grad. På den anden side bibringer
dette tegn livet en stor portion vitalitet såvel som en smuk fysisk skikkelse og en stærk, sund konstitution.
Viljestyrke er karakteristisk for din personlighed. Du søger muligheder, og når du finder dem, kaster du dig ud i dem, idet du bruger både din forstand
og dine følelser til at stræbe efter succes med iver og beslutsomhed. Du er meget selvsikker, og du virkeliggør dine ideer med en selvtillid, som ikke
lader noget som helst komme i vejen for din succes.

Det vil imidlertid være godt for dig, hvis du kan være knapt så åbenhjertig og ligefrem, og hvis du kan lade være med at forvente, at andre skal handle
og føle ligesom dig.
Løven vil give dig nogle meget oprigtige og kærlige forhold til andre, hvor du vil ønske at overføre kærlighed og en generel følelse af godhed og
varme til dine kære. I seksuelle forhold vil du virke lykkelig, stærk, munter og endda en lille smule uskyldig.
Du vil altid optræde bedre som leder end som underordnet.
Denne placering giver dig en tendens til at fungere på en meget lidt iøjnefaldende måde det meste af tiden. Du er interesseret i at bringe klarhed over
alle ting, undersøge og forske. Placeringen antyder også en sans for fortolkning, og meget af din tid går med at analysere dig selv. Du rummer en
stærk tilbøjelighed for psykiske ting og okkultisme; du er i stand til at acceptere modgang med forståelse og derefter at reagere med følsomhed.
Du har visse evner som medium og nærer en klar interesse for åndelige, skulte/okkulte studier.
Lad ikke denne flamme dø ud.

Saturn i 6. hus
Saturn stod i dit 6. hus ved fødslen. Det er en meget trofast placering. Den tyder på, at du vil opfylde din skæbne ved at overvinde de ting, som
forhindrer, at du får succes på dit arbejde.
I almindelighed kan din arbejdsmæssige orientering og dit almene helbred til tider have det svært, men du ejer tilstrækkelig viljestyrke og stamina til
at få mest muligt ud af situationen. Selvom du skulle få problemer på dit arbejde eller bliver bekymret over dit forhold til dine underordnede eller
kolleger, kan du bevise din pålidelighed ved at gøre din pligt og påtage dig et ansvar for den generelle arbejdsproces. Hovedparten af de mere
uheldige omstændigheder bør betragtes som afprøvninger af din karakter, og hvis du betragter dem sådan, kan du opnå en stor, psykisk berigelse i
kraft af denne viden og af dine smertelige oplevelser.

Månen i 11. hus
Månen stod i dit 11. hus ved fødslen. Du burde være et menneske med mange venner og bekendte, stammende både fra dine hjemlige cirkler og uden
for disse. Du er et menneske, som kan være venner med folk fra de højeste lag i samfundet såvel som med personer, der har en meget lav
samfundsmæssig status.
Denne placering kan også øge dine muligheder for at få et tilfredsstillende familieliv og nogle meget sympatiske hjemlige omgivelser med mulighed
for en ubesværet omgang med andre mennesker.

Venus i 11. hus
Venus stod i dit 11. hus ved fødslen. Dine længsler i livet er meget æstetisk orienterede.
Du stræber efter fred og harmoni, og hvis det var op til dig, ville hele verden blive mere human, venlig og betænksom. I dine mere personlige
relationer giver Venus dig en mulighed for at opnå betydelig vinding og hjælp via dine venner, som vil nære et ønske om at støtte dig i den bedste
hensigt.

Solen i 12. hus
Solen stod i dit 12. hus ved fødslen. Dette kan tyde på et liv fuldt af begrænsninger, forhindringer og modstand fra mennesker, men samtidig masser af
indre styrke og energi.
Du bliver tvunget til at standse op og reflektere over din egen livshistorie. Giv dig tid til introspektion. Det vil kunne resultere i en renselsesproces,
ledsaget af visse samvittighedskvaler.
Indvendigt er du ganske anderledes end den måde, hvorpå du fremtræder i det ydre. Du besidder nogle kolossale energiresurser, som kan være delvist
skjult også for din egen bevidsthed.
Din indre konstitution er stærk, bydende, åben og generøs i sjælden grad. Du bør i højere og højere grad forsøge at lade disse egenskaber komme til
åben udfoldelse, så de kan overskygge nogle af de mindre ønskelige sider af din personlighed.

Liv husker og ha hatt flere liv sammen med «knut» - som selv har skrevet en bok. LINK PÅ DEN

