Sammenligning mellom

Abraham Lincoln
og

Mary Todd Lincoln

Fødselsdata for Abraham Lincoln:
Februar 12, 1809 6:54 AM
Hodgenville, Kentucky

Fødselsdata for Mary Todd Lincoln:
Desember 13, 1818 6:11 PM
Lexington, Kentucky
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Abraham's Sol i Vannmann og Mary Todd's Sol i Skytten:
Utadvendte og progressive som dere er, liker dere begge en travel livsstil som
holder dere i farten. Begge liker dere å møte nye mennesker, å reise, og holde dere
orientert om det siste som skjer. Selv i eldre dager vil dere begge være ajour med
de siste trender innen mote, musikk, kunst, litteratur, vitenskap og politikk. Mary
Todd har en tendens til å være litt mer filosofisk enn Abraham, og trives med å ha en
følelse av mål og mening, og kan av og til ha en tendens til storslåtte visjoner og
overdrevne håp. Ingen av dere er spesielt sentimentale, og forholdet mellom dere
kan være meget vennlig, men kanskje litt fjernt. Heldigvis er ikke dette noe som
oppleves som et problem av noen av dere. Dere er begge uavhengige individer, og
med en slik venn kan dere finne det rom og den frihet dere trenger. Generelt sett vil
temperament og interesser være litt forskjellige, men gå godt sammen, og dette kan være et givende vennskap.

Abraham's Måne i Steinbukk og Mary Todd's Måne i Krepsen:
Deres instinktive følelsesmessige respons og temperament er meget ulike, og
faktisk ganske mye i opposisjon det meste av tiden.
Privatlivet, som for eksempel familie og personlige følelser, er mer viktig for
Mary Todd. Mary Todd møter livet på en svært personlig og følelsesmessig måte.
Abraham har derimot et visst skall og følelsesmessig distanse som kan virke
kjølig eller kald til tider. Personlige behov blir ofte ignorert eller tilsidesatt til fordel
for arbeid, praktiske oppgaver og ansvar. Abraham skyr avhengighet eller alt som
blir betraktet som pysete, og forventer dyktig, ansvarlig, fornuftig atferd hele tiden. Med sine store krav til både
seg selv og andre, fornekter ofte Abraham den mer lekende, følelsesmessige, barnlige siden ved livet.
Mary Todd kan hjelpe Abraham til å bli mer oppmerksom på andres følelser og bekymringer. Selv om Mary
Todd til tider kan bli frustrert av Abraham's uttrykksløshet og mangel på reaksjon, så verdsetter Mary Todd
likevel Abraham's styrke og følelsesmessige stabilitet.
Mary Todd's Sol kvadratur Abraham's Jupiter:
Entusiasme, optimisme og velvilje er alt sammen meget sterkt hos dere.
Abraham har lett for å se hvordan Mary Todd kan vokse, ekspandere, og utvikle
seg på praktiske og konkrete måter, så vel som i holdninger og på indre områder.
Abraham kan derimot forsøke å presse Mary Todd for mye og for utålmodig, og bli
lurt av sine egne urealistiske forventninger. Noe som resulterer i feilslåtte
spekulasjoner og mislykkede initiativer. Forsøk å ikke la deres felles entusiasme og
optimisme så urealistiske håp og forventninger.

Mary Todd's Måne kvadratur Abraham's Venus:
Det er mye varme og vennlighet i dette forholdet, og dere er støttende og
hjelpsomme mot hverandre. Imidlertid vil kjærligheten dere gir hverandre, og den
høye aktelsen dere har for hverandre, bli forstyrret av at dere har forskjellig smak og
forskjellige verdier. Et klassisk eksempel på dette problemet er at den ene kjøper en
bursdagspresang til den andre, men opplever at presangen uheldigvis hverken
samsvarer med smaken eller ønskene til den som mottar den.

Mary Todd's Måne trigon Abraham's Uranus:
Det er en munter, entusiastisk, spontan tone over forholdet mellom dere. Dere
setter fart i hverandres fantasier, kreativitet og vidd. Dere kan føle dere løsslupne og
uhemmede i hverandres selskap, og dere elsker å utforske livet og dele nye
opplevelser.

Abraham's Merkur konjunkt Mary Todd's Saturn:
Dere kan ha et seriøst kommunikasjonsproblem. Mary Todd kan hjelpe
Abraham å klargjøre og definere sine ideer, men ender ofte opp med å kritisere eller
bagatellisere betydningen av disse, noe som får Abraham til å tvile, holde tilbake,
eller ganske enkelt å tie stille. Mary Todd bør være meget forsiktig og forsøke å
unngå å avbryte, ignorere, eller fordømme Abraham når Abraham gir uttrykk for
noe. Samtalene mellom dere har også en tendens til å dreie seg om alvorlige emner
eller praktiske saker og forretninger. Noe som i lengden kan bli kjedelig for dere
begge.

Mary Todd's Merkur kvadratur Abraham's Venus:
Dere liker å snakke om kunst, litteratur, og mennesker, men ofte forstår dere
ikke hverandre, og av og til kan dere komme inn i et uføre. Følelsene dere har
overfor hverandre blir av og til misforstått. Dere er nødt til å stå ut med hverandres
forskjellige synspunkter for at dette forholdet skal fungere godt.

Abraham's Merkur kvadratur Mary Todd's Mars:

Tendensen til å kverulering, verbal utskjelling, og gjensidige misforståelser er
meget stor, så forsøk å rette dere etter følgende råd: Forsøk å la være å skjelle
hverandre ut, og forsøk ikke å tvinge den andre til å godta private synspunkter.
Dere liker å utfordre hverandres ideer, å peke på svakheter, inkonsistens, eller
overfladiskhet i hverandres resonnement. Selv om intensjonen er god, kan
sluttresultatet bli sårede følelser og sinne. Det vil nok være en smule sannhet i
hverandres synspunkt, men mangel på virkelig kjærlighet og respekt for hverandres
ideer kan utløse konflikter.

Abraham's Merkur sekstil Mary Todd's Merkur:
Dere løser problemer og tenker på saker utfra et ganske likt perspektiv, og dere kan kommunisere klart med
hverandre. Dere liker å snakke sammen, dele ideer, og lære av hverandre, og dere har en fin evne til å planlegge,
designe, og utvikle ideer sammen på en meget fordelaktig måte.
Abraham's Merkur sekstil Mary Todd's Venus:
Dere liker å diskutere kunst, litteratur, kultur, eller andre områder som innebærer
et sterkt estetisk eller følelsesmessig element. Dere kan samarbeide godt på
områder innen kunst, litteratur, eller et eller annet humanitært område. Deres
beundring for hverandre gir grunnlaget for et varig, harmonisk vennskap.

Mary Todd's Merkur sekstil Abraham's Uranus:
Diskusjonene mellom dere er ofte livlige og forfriskende. Dere stimulerer
hverandre til å se situasjoner i et nytt lys, og dere inspirerer kreative, originale,
oppfinnsomme ideer. Dette forholdet gir inspirasjon til kreativitet og originalitet, og
et friskt perspektiv i forhold til ethvert problem eller situasjon.

Abraham's Venus kvadratur Mary Todd's Venus:
Deres smak innen kunst, musikk og mat er ofte svært forskjellig, og det som kanskje er enda mer viktig er at
deres forhold til venner og penger også er vidt forskjellig. Disse forskjellene er ikke alvorlige, men vil ofte være et
irritasjonsmoment som kan lede til misforståelser.
Mary Todd's Venus sekstil Abraham's Uranus:

Dette er et livlig, entusiastisk og spennende forhold. Dere føler dere uten
hemninger når dere er sammen, og er i stand til å uttrykke dere meget fritt overfor
hverandre. Hvis dere begge liker å danse, eller har sansen for musikk eller idrett, har
begge funnet en utmerket partner for slike aktiviteter!

Mary Todd's Mars kvadratur Abraham's Pluto:
Dere inspirerer, vitaliserer og gir energi til hverandre, og dere kan oppnå mye
sammen, men dere kan også bli overivrige, nesten fanatiske i deres målbevissthet.
Det er også sannsynlig at deres individuelle mål til tider vil være helt forskjellige, og
dere kan oppleve det som dere går i veien for hverandre. Dere kan ofte ende opp i
maktkamp, bli konkurrenter, eller forsøke å manipulere eller dominere over
hverandre. Spesielt Abraham kan ha en tendens til å overkjøre eller underminere
Mary Todd's innsats.

Abraham's Mars sekstil Mary Todd's Neptun:
Dere liker å se på film, lese romaner, diskutere musikk og kunst, og å dyrke
religiøse eller metafysiske interesser i fellesskap. Dere samarbeider godt på ethvert
område som innebærer et sterkt fantasifullt element. Det åndelige båndet mellom
dere er sterkt, og etterhvert som dere tilbringer mer tid sammen, vil deres idealer og
målsetninger i livet bli mer forfinet og sammenflettet.

