
10 trinn for vellykket nettdating 
med astrologisk hjelp:

Slik finner du din 
drømmepartner!

Å finne en partner har aldri vært enklere. Internett 
har forandret hva en biolog vil kalle menneskeartens 
parringsritualer. Det er ikke lenger nødvendig å gå på 
byen eller utvise annen utagerende adferd for å finne 
en partner, det er nok å ha en datamaskin. 

:: Tekst: Christian Paaske

Å sammenligne horoskop er en egen gren i astrologien. Her er gitt en kort 
introduksjon og enkle metoder til bedre lykke neste gang du søker en partner. 
Bildet er mer komplekst, og en dypere analyse vil i mange tilfeller være 
nødvendig. Med disse få kunnskapene og metodene er det kun et tidsspørsmål 
før du er forent med din drømmepartner.  
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Flørting, sjekking, kurtisering og 
inngangen til den romantiske verden 
som så mange drømmer om, er kun et 
par tastetrykk unna. Dating har dog 
sine skjær i sjøen, men med litt astrologi 
med på ferden er du sikret mot de verste 
havariene. Lær deg enkle kunnskaper for 
vellykket dating. Det gjelder ikke bare på 
nettet, men i alle sammenhenger hvor søt 
musikk kan oppstå, og hvor Amor kan få 
satt inn en fulltreffer.

1. Bli venn med speilet
For deg som er ute etter mer enn en flørt 
eller et kortvarig romantisk eventyr og 
ser etter en partner for et varig og stabilt 
forhold, er energien du legger ned i forbe-
redelsene vel anvendt både tid og krefter.

Etter å ha funnet en nettdatingtjeneste 
som passer, blir du bedt om å opprette en 
profil. Du blir bedt om å presentere deg 
selv, vise deg for andre søkende, gjøre deg 
tilgjengelig, blottstille deg og lage en pla-
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tale interesser og hvordan du ønsker å bli 
snakket til.

Mars er energien din og viser målset-
tinger i livet, hvordan du liker å handle, 
hvordan du forsvarer deg, søker løsning på 
problemer, viser aggresjon og hvordan du 
kjører bil. For kvinner er denne planeten 
ekstra viktig, for her ligger nøkkelordene 
som beskriver drømmemannen. Venus 
viser hvilken stemning du foretrekker i 
kjærlighetslivet, og hva du synes er vakkert, 
og gir deg følelse av harmoni og velvære. 
For menn er dette planeten som viser 
drømmekvinnen.

Jupiter er viktig og bør studeres nøye 
fordi den viser dine talent og gaver til ver-
den. Den viser hvor du opplyser, inspirerer 
og ser optimistisk på livet. Jupiter viser hva 
du tror på. De fleste har lettere for å få øye 
på sine feil enn sine talent, og selv astrolo-
ger legger ofte langt mer vekt på der skoen 
trykker enn å få fram hvor englevingene 
sitter og hva som får oss til fly.

Saturn viser hvor du føler deg begrenset, 
opplever frykt og kan føle at du sitter fast. 
Denne planeten viser hvor du har dine 
oppgaver og utfordringer i livet. På den po-
sitive siden viser den hvor du tar ansvar, og 
den er viktig med hensyn til forpliktelse og 
utholdenhet også i de onde dagene, i tilfelle 
noen av dem skulle dukke opp.

Med enkle kunnskaper om astrologi får 
du her en dyp brønn å øse av for å lage en 
seriøs og appellerende profil. 

3. Din optimale partner
Du blir også bedt om å beskrive partneren 
du er på jakt etter. I vårt magiske univers 
får du det du ber om, så vær like nøye med 
denne profilen som med din egen. Før du 

lager en slik beskrivelse, bør du lage en 
nøyaktig og detaljert liste over hva slags 
egenskaper partneren du søker har. Dette 
er manifestasjonslisten, og er essensielt for 
å få det du vil. Dette er listen med alder, 
interesser, utseende, kroppstype, livssyn, 
økonomi, yrke, geografi, familie, barn, 
tidligere forhold, husdyr, helse, kosthold, 
døgnrytme, syn på sex, alkoholvaner, smak 
i musikk, film og litteratur, sportsinteres-
ser, stjernetegn og så videre. 

Jo mer detaljert, jo mer reduseres sann-
synligheten for overraskelser, men det gjør 
selvsagt også valgmulighetene mindre. En 
modifisert utgave av denne hemmelige 
listen kan danne grunnlag for partnerbe-
skrivelsen på datingsiden.

4. Kunsten å manifestere
Når du har laget manifestasjonslisten, har 
du skapt en intensjon og satt universet i 
gang med å virkeliggjøre den. Fra nå av er 
alt kun et spørsmål om tid. Her er tre må-
ter du kan forsterke effekten på og virkelig-
gjøre det perfekte forholdet raskere.

A. Hva kan du gjøre?
For det første, se på hva du selv kan gjøre. 
Kan du spise sunnere, trene, tenke positivt, 
fikse opp garderoben og gjøre deg attraktiv 
og få fart på sakene i ditt eget liv? Eller 
kanskje er å akseptere og elske deg selv 
mer veien å gå? Se på dine intensjoner for 
å finne en partner. Er det fordi du ikke 
klarer ensomheten? Leter du etter noen til 
å redde deg ut av økonomiske problemer? 
Er du egentlig på jakt etter en mor eller en 
far til å ta vare på deg? Søker du en partner 
ut fra savn og tomhet, fremfor en å dele 
ditt overskudd og livsglede med?  

kat med reklame for hvem du er. Vi liker 
som regel ikke reklame fordi det har skapt 
aksept for å lyve, overdrive og fremstille seg 
selv i best mulig lys. La profilen være realis-
tisk, nøktern og først og fremst ærlig.   

Mange synes det er vanskelig å se seg selv 
i speilet på denne måten, så begynn ak-
kurat der, med speilet. Hvordan ser speilet 
ut som du ser deg selv i hver dag på badet, 
for eksempel? I følge feng shui-ekspertene 
bør det være stort nok til å vise i hvert fall 
hele ansiktet og hodet, helst hele overkrop-
pen. Speil lyver ikke, men mye kan gjøres 
med riktig belysning og tone i speilet. Kjøp 
gjerne et riktig vakkert speil for å vise hvor 
mye du setter pris på deg selv og ditt eget 
utseende. 

Ingen blir yngre, så venn deg til å se deg 
selv i speilet med en kjærlig og aksepte-
rende holdning, og blunk gjerne til deg 
selv en gang i blant. Hvis du forventer at 
en partner skal like det de ser i deg, må 
du også gjøre det selv. Du trenger ikke 
forandre deg, men du må kanskje endre 
holdningen til deg selv.  

Selv om utseende ikke er alt, bør du 
likevel mestre denne første øvelsen med 
å bli venn med speilet før du er klar for 
kjærligheten. Følg Jesu oppfordring – elsk 
din neste som deg selv.

2. Kjenn deg selv
Å skrive noe positivt, oppmuntrende og 
spennende om seg selv er den neste utfor-
dringen. Her kan astrologien komme deg 
til unnsetning, fordi ved å studere ditt eget 
horoskop får du nøkler til selvinnsikt til 
alle sider ved din personlighet, livsinnstil-
ling, behov, mål og drømmer og hvordan 
du sammen med en partner kan åpne 
døren til den store kjærligheten. 

Planetene er energien, og stjernetegnene 
er måten energien uttrykker seg på. Solen 
representerer din livskraft, overordnede ret-
ning i livet og eksistensielle grunntone. Ved 
å se på nøkkelordene til ditt stjernetegn har 
du allerede vitale stikkord som setter deg 
på rett spor og kan få fram noe av det mest 
essensielle i din natur.

Månen viser dine behov og din emosjo-
nelle stemning og atmosfære. Det er kan-
skje den aller viktigste faktoren i ethvert 
langvarig forhold, til og med viktigere enn 
selve stjernetegnet. Sjekk ut i hvilket stjer-
netegn du har din Måne, og nøkkelordene 
for det stjernetegnet er et springbrett til å 
forstå dine behov, vaner, det som gir trivsel, 
og hva du føler deg komfortabel med i 
hverdagen.  

Merkur viser hvordan du kommunise-
rer. Bruk samme metode. Finn Merkurs 
stjernetegn, sjekk ut nøkkelordene for det 
tegnet, og vips så kan du si noe om måten 
du liker å gjøre deg forstått på, dine men-

moomsabuy/shutterstock.com
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Husk også at du alltid er singel. Vi kom-
mer inn i denne verden alene, og vi forlater 
den alene. Denne eksistensielle selvstendig-
heten bør vi alltid ha i minne, og et forhold 
bør bestå av to selvstendige personer. Et 
forhold hvor partene er ett, høres roman-
tisk ut, men det er fortsatt kun to halve 
personer. Vær deg selv før du går inn i et 
forhold, og forbli det alltid.  

B. Be englene om hjelp
For det andre, de som tror på skytsengler 
og høyere åndsmakter, kan glede seg over 
at en av deres spesialiteter er å arrangere 
parforhold. De kan kunsten å trekke i 
usynlige tråder for å iscenesette tilsyne-
latende tilfeldigheter, og med internett er 
denne jobben blitt så mye lettere. Regelen 
er imidlertid at selv om englene klør i 
vingene etter å hjelpe til, kan de kun hjelpe 
hvis de blir bedt om det. Så be englene om 
hjelp til å virkeliggjøre manifestasjons-
listen. Én gang er nok, englene har god 
hukommelse og gjentatte bønner om det 
samme kan bli oppfattet som masing.

C. Bruk et mantra
Den tredje metoden er å bruke et mantra. 
«I begynnelsen var ordet, og ordet var hos 
Gud, og ordet var Gud», er Johannesevan-
geliets kjente åpningsvers. Det sier noe om 
hvordan ord og lyd forent med intensjon er 
den mest primære skaperkraften. Mantra 
er en egen vitenskap om lyd og vibrasjoner 
og kan utenom å brukes i meditasjon også 
være en metode for å virkeliggjøre dine 
mål. Det er mantra for mange formål, for 
helse, overflod, rikdom, beskyttelse, ånde-
lig vekst, takknemlighet, suksess og også 
for å finne en partner.  

Mantraet sier man mentalt inni seg i en 
kontinuerlig jevn rytme 20–30 minutter 
daglig. Det bør gjøres som en medita-
sjon i en behagelig sittestilling på et rolig 
sted, med lukkede øyne, og gjentakelse av 
mantraet er hovedfokus. Ifølge tradisjonen 
må dette gjentas hver dag i 40 dager for å 
ha effekt, og går du glipp av en dag, ja, da 
begynner du om igjen.
Når en kvinne søker en mann, anbefales: 
«Sat Patim Dehi Parameshwara.» 
(Gi meg en mann av sannhet med de perfekte 
maskuline egenskaper.)

Når en mann søker en kvinne, anbefales: 
«Om Shrim Shriyei Namaha.»
(Jeg hilser den kreative overfloden som er 
dette universets form.)

  
5. Utseende er ikke alt
Et bilde sier som kjent mer enn tusen ord, 
og du øker sjansene betraktelig ved å legge 
ut gode bilder av deg selv. Gå til fotograf 
for anledningen, det anbefales av den enkle 

grunn at de er flinke og vet å få fram glim-
tet i øyet hos de fleste.

Undervurder likevel ikke profiler uten 
bilder. Noen legger ikke ut bilder fordi de 
vil få eller allerede har fått litt for mange 
henvendelser. Andre er rett og slett sjenerte, 
og andre har ikke lyst til å bli gjenkjent. 
Selv om bilde og førsteinntrykket sier mye, 
gå likevel for innhold. Alt er ikke gull som 
glimrer, og det kan fungere begge veier.

6. Den magiske formelen
God eller dårlig kjemi avgjøres ikke av 
stjernetegn, men av de fire elementene. 
Lær hvordan de går sammen og du har den 
magiske kjærlighetsformelen for alle plane-
tene. De 12 stjernetegnene er inndelt i fire 
grupper etter hvert element de tilhører:

Ild: Væren, Løven og Skytten
Jord: Tyren, Jomfruen og Steinbukken
Luft: Tvillingene, Vekten og Vannmannen
Vann: Krepsen, Skorpionen og Fiskene
Ild og ild er harmoni 
Ild og jord er konflikt 
Ild og luft er harmoni
Ild og vann er konflikt
Jord og luft er konflikt
Jord og jord er harmoni
Jord og vann er harmoni
Luft og luft er harmoni
Luft og vann er konflikt
Vann og vann er harmoni

En Vær går for eksempel harmonisk 
sammen med en Vekt, men ikke med en 
Fisk. En Kreps går godt sammen med 
en Tyr, men ikke en Skytte. Den samme 
formelen brukes for planetene, slik at en 
Måne i Skorpionen vil være harmonisk i 
forhold til en som har Månen i Fiskene. 

Det er sjeldent med horoskoper hvor alt 
klaffer. Det vil alltid være en blanding av 
harmoniske og konfliktfylte aspekter. For 
at et forhold skal lykkes, bør de harmo-
niske aspektene helst være i flertall. 

Dette nyanserer bildet av hvem man pas-

ser sammen med en god del, og stjernetegn 
som i utgangspunktet ikke passer sammen, 
kan bli oppveid av andre faktorer. En Stein-
bukk og en Løve er for eksempel en dårlig 
match, men hvis nå Løven har Månen i 
Steinbukken, har de plutselig god kjemi, 
og forholdet kan fungere veldig bra. Legg 
merke til at aspektene ikke bare er mellom 
hver enkelt planet, men at alle planetene i 
prinsippet danner aspekter til hverandre.

Alle tegn går sammen, men noen tegn 
er vanskeligere å holde sammen enn andre. 
Faktisk er tiltrekningen ofte størst mot de 
tegnene som skaper konflikt fordi slike per-
soner umiddelbart fremstår som forskjellige 
og spennende. Dette er bra i begynnelsen 
når romantikken og hormonene bruser i 
årene, men når hverdagen setter inn, er det 
mange som får seg noen ubehagelige over-
raskelser. Kjærlighet gjør blind, sies det, 
men ekteskapet gir synet tilbake.

7. Forstå din partners 
kommunikasjonsstil
Kanskje viktigst av alt i et forhold er god 
kommunikasjon. For ikke å gå tom for 
samtaleemner og for å holde samtalen 
gående når en venter på maten på en 
restaurant eller venter på et forsinket fly 
eller møter hverandre over frokosten, er 
kjemi alt. Merkur, planeten for tenkning, 
kommunikasjon og kunnskap, vil være den 
mest sentrale indikasjonen på en persons 
tenkemåte og kommunikasjonsstil. 

Ild: Visuell, optimistisk og handlingsori-
entert.
Jord: Sansemessig, kroppslig, praktisk og 
jordnær.
Luft: Mental, kreativ, fremtidsrettet og 
sosial.
Vann: Emosjonell, sårbar, trygghetssø-
kende, irrasjonell og intuitiv.
Det er verdener av forskjell i disse måtene 
å tenke på. Væren og Jomfruen er for ek-
sempel umiddelbart på kollisjonskurs når 
Væren kommer med et av sine mange hals-
brekkende påfunn som straks blir jordet 
av kritiske bemerkninger om at det er lite 
realistisk, for farlig og «dessuten har vi ikke 
råd». Her vil en gjerne være på bølgelengde 
i et forhold og forstå hverandre.
Allerede i de innledende fasene av et for-
hold kan dette komme til anvendelse. Når 
den kommende partneren for eksempel har 
mistet jobben, har du følgende fire måter å 
svare på for å være på samme frekvens:
Ild: Hva ser du for deg at du skal gjøre nå? 
Jord: Hvordan vil dette påvirke økonomi-
en? Ha tålmodighet, noe dukker nok opp.  
Luft: Hvilke tanker har du om hvilke nye 
muligheter dette åpner opp for? 
Vann: Hvordan føles det? Det må være 
hardt. 
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Stjernetegnene og deres mest typiske positive trekk

Væren: Handlekraft, mot, generøsitet, entusiasme, spontanitet, offervilje, 
hjelpsomhet, fremskrittsvennlig.

Tyren: Stabilitet, ro, utholdenhet, økonomisk evne, trygghetssøkende, trofasthet.

Tvillingene: Oppfinnsomhet, spontanitet, fornuft, smidighet, sjarm, generøsitet, 
frihetselskende, optimisme.

Krepsen: Lojalitet i vennskap og kjærlighet, ømhet for barn og eldre, fantasi, 
intuisjon og forestillingsevne, beskytterinstinkt, medfølende, familieorientert.

Løven: Selvstendighet, verdighet, stolthet, selvrespekt, gavmildhet, gjestfrihet, 
lederevner, trofasthet og lojalitet.

Jomfruen: Beskjedenhet, nøyaktighet, trofasthet i tjeneste, nøysomhet, praktisk, 
kritisk, helsebevisst.

Vekten: Rettferdighet, objektivitet, estetisk sans, diplomatisk, fredselskende, 
søker harmoni og balanse.

Skorpionen: Lidenskapelig, emosjonelt intens, hengiven i vennskap og 
kjærlighet, konsentrert, grundig, kompromissløs.

Skytten: Vidsynt, tolerant, jovial, filosofisk, høye idealer, optimistisk, 
humoristisk, frihetselskende, reiseglad.  

Steinbukken: Ansvarlig, arbeidsom, ambisiøs, målrettet, tålmodig, konservativ, 
tradisjonsbunden, pliktoppfyllende.

Vannmannen: Utradisjonell, original, sosial, oppfinnsom, fokusert, høye idealer, 
fellesskapsorientert.

Fiskene: Intuitiv, kunstnerisk, følsom, inspirert, medfølende, gavmild, 
selvoppofrende, helhetstenkende.

Med riktig svar her kan det høstes nok en 
gullstjerne i karakterboken, og personen 
føler seg forstått og på bølgelengde. Feil 
svar fører ikke nødvendigvis til konflikt, 
men er nok en liten spiker i kisten for 
kommunikasjonen. Man kan selvsagt lære 
slike regler i hodet og være smart, men det 
blir for komplisert. Det letteste er det som 
flyter naturlig når du er med en partner 
hvor kommunikasjonen er harmonisk.

8. Romantikk, intimitet og sex
Det som er beskrevet om Merkur og kom-
munikasjon, vil også gjelde for Venus og 
Mars med hensyn til romantikk, intimitet 
og sex. Del elskerne opp i de fire elemen-
tene.
Ild: Dette er den romantiske typen, fysis-
ke, entusiastiske, rett på sak og gjerne sex 
første kvelden. De overøser deg med kompli-
menter og blomster og vil ta deg med på reise 
verden rundt. Ikke et kjedelig øyeblikk, bare 
impulsivitet og overraskelser.
Jord: De går litt mer forsiktig til verks, tar 
ingen sjanser, men er sanselige og liden-
skapelig når de først er varmet opp og føler 
seg trygge. De er ansvarlige og har ofte en 
langsiktig og forpliktende innstilling til 
forhold og romantikk.
Luft: Flørtete, lekne og foretrekker ofte 
den intelligente eller festlige samtalen 
fremfor langvarig kos i sengehalmen. Sex 
høres ut som en spennende idé og oppnås 
kun etter en lang gjettelek over ulike men-
tale forhindringer.
Vann: Lidenskapelige, intense og med sterk 
dragning mot den altoppslukende forening 
og gjensidig hengivelse til hverandre. De er 
sårbare, og mye trygghet skal først på plass, 
men de har mye å gi til den som etter å ha 
blitt veiet og målt får en plass i hjertet.

9. Har vi vært sammen 
i tidligere liv?
Kan vi bli født én gang, er det ikke mindre 
sannsynlig at vi kan bli født flere ganger, 
sa Voltaire. Dersom sjeler resirkuleres, er 
det godt mulig at det også er en plan med 
hvor og når vi blir gjenfødt, og personer vi 
har vært sammen med i tidligere eksisten-
ser, dukker også opp i dette livet. Nettopp 
ved å sammenligne horoskoper i familier 
er det påfallende at det oftest dukker opp 
langt mer aspektmessige relasjoner enn 
gjennomsnittlig, og det er en indikasjon på 
at nettopp familiemedlemmer har karma 
sammen, eller forbindelser fra tidligere liv.

Det samme vil derfor også gjelde for 
personer som kommer inn i ditt liv når 
dere har horoskop som er koblet opp mot 
hverandre på særskilt dynamiske måter på 
godt og vondt. Hele horoskopet er uttrykk 
for karma, hva vi har gjort i tidligere liv, og 
hva som er oppgavene i dette. 

Mer spesifikt er ofte de såkalte må-
neknutene direkte forbindelser til tidligere 
liv. Dersom en person har planeter i samme 
stjernetegn eller helst så tett som mulig 
på den sydlige måneknuten, kan det være 
en indikasjon på et tidligere liv sammen 
avhengig av hvilken planet det er. Malt 
med en grov pensel kan Solen i en slik plas-
sering tyde på at vedkommende har vært 
ens far i tidligere liv, Månen mor, Merkur 
søsken eller venn, Venus elsker, Mars fiende 
eller konkurrent, Jupiter lærer eller ånde-
lig inspirator, Saturn besteforeldre eller 
overordnet, Uranus læremester, Neptun 
kunstnerisk veileder, Pluto sjef, guru eller 
en transformerende person. 

Selv om denne måneknutedynamikken 
ikke er til stede, kan ofte forhold som er av 
betydning i dette livet, nettopp ha røtter i 
tidligere liv. Det kan være en grunn til at 
noen forhold kan være vanskelige å bryte 
ut av, selv om all fornuft skulle tilsi at man 
burde gjøre det. Og det kan også være en 
grunn til at noen føler en dyp tiltrekning 
til hverandre. Mange er gjennom tidene 
blitt brutalt revet vekk fra noen de elsket. 
En soldat som dør på slagmarken og ikke 
når å komme hjem til sin elskede, vil bruke 
all sin sjelskraft på å finne henne igjen i 

neste liv. Kjærlighetens veier er uransake-
lige, sies det, den går gjennom ild og vann 
og nok også gjennom dødsriket og tilbake 
for å finne den elskede.

10. Se helheten
Vi er komplekse og sammensatte. Kjær-
ligheten er en dans med mange ulike vari-
anter. Hvert forhold er forskjellig og hver 
person unik. Astrologi er et hjelpemiddel 
på veien og kan gjøre navigasjonen på 
kjærlighetens hav trygg og farbar. Astrologi 
er likevel kun et kart, og det er til syvende 
og sist terrenget som bestemmer. Det kan 
være fristende å sette astrologien til side og 
heller stole på magefølelsen og intuisjonen. 
Det kan være bra så lenge denne radaren 
fungerer, men forelskelse, lidenskap og sex 
er sterke krefter, og fornuftige avgjørelser er 
ofte deres første offer. 

I India vil selv den fattigste bonde 
konsultere en astrolog for en parforholdsa-
nalyse før ekteskapet får grønt lys. Med vår 
kulturs skilsmissestatistikk er kanskje tiden 
moden for det samme her?

Kilde: De foreslåtte mantraene er fra bo-
ken «Healing Mantras» (1999) av Thomas 
Ashley-Farrand.   
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