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Vattumannen – kvinna
21 januari – 18 februari
Huvudperson som Vattukvinna
Huvudperson är viljestark och intensiv som få. Hon går alltid
sin egen individuella väg och gör aldrig som alla andra. Hon är
originell och rebellisk, men är även väldigt solidarisk och sann
medmänniska. Hon har ett starkt världssamvete som gör att
hon ofta funderar på hur hon skulle kunna förändra världen.
Som den sanna humanist hon är, har hon stor medkänsla för
människor som har det svårt. Hon omger sig med många originella vänner. Här finner man alla kategorier av människor.
Det kan vara allt från gröna gubbar från yttre rymden, till uteliggare i parken. Hon dömer ingen och finner alltid intresse i
att möta nya människor. Vänskap är väldigt viktigt för henne.
Huvudperson är kreativ, mångsidig och har många brokiga
intressen. Hon är dynamisk och företagsam och har förmågan
att själv skapa sitt liv. Hon har en stark frihetslängtan och gillar äventyr. Uranus är hennes planet och blixten är symbolen,
vilket präglar henne mycket. Det ska vara blixtsnabba omväxlingar och förändringar. Andra kan uppfatta Huvudperson
som oberäknelig och impulsiv, men för henne själv är det ett
helt naturligt beteende. Huvudperson är nytänkande och får
ofta plötsliga insikter och idéer. En sann uppfinnare, som älskar att finna nya lösningar till både små och stora problem.
Huvudperson är oförutsägbar till naturen, hennes känslor
kan växla utan förvarning, vilket kan orsaka förvirring hos
hennes omgivning. Ibland längtar hon efter nära och intima
relationer, och ibland bara efter frihet. Hon är inte som alla
andra, att vara originell och annorlunda har alltid varit ledord
för henne. Huvudperson ser det som hennes stora rättighet
att ständigt vara annorlunda och originell.
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Huvudperson som vän
Huvudperson är vännen med stort V. Hon är den bästa av
dem alla. Hon har många vänner och sätter stort värde både
på deras vänskap och på att vara en äkta vän själv. Huvudperson får man lätt förtroende för och hon sviker aldrig ett
förtroende. Huvudperson är unik och så även hennes vänner.
Här finner du inte bara de närmsta väninnorna utan också
kanske en guru från Ryssland, en politiker från Brasilien eller
tanten på ICA. Det spelar ingen roll från vilken del av samhället de är, om Huvudperson finner en vän så är det en äkta vän.
Huvudperson är mycket intresserad av allt nytt och hänger
gärna med på nya aktiviteter som hon aldrig prövat förr. Hon
är ärlig, lojal och ger mer än gärna både av sin tid och sina
råd. Det finns en viss tendens till att hålla ett avstånd till sina
vänner, men det är inte av någon annan anledning än att Huvudperson måste känna sin frihet då och då. Huvudpersons
bästa vänner är vänner1.
Huvudpersons hem i Ort
Huvudpersons hem är lika originellt som hon själv är. Det
är modernt, annorlunda och givetvis stilfullt. Här kan man
hitta ovanliga föremål hon har hittat på stranden som snäckor
eller spännande formationer av drivved eller någon abstrakt
skulptur som bara hon själv förstår. Eller så har hon helt inrett
en del av vardagsrummet till en sandstrand, så att hon kan
koppla av i en tropisk miljö när hon vill. Du hittar förmodligen en brokig samling av prylar som hon har samlat på sig
under sina resor till udda ställen i världen. Huvudperson gillar
mycket färg och väljer gärna extrema färgkombinationer. Vad
sägs om ett rött och rosa sovrum? Kanske med en och annan
blinkande lampa i en tredje färg? Bli inte förvånad om Huvudperson har en och annan planet hängande i taket och en mystisk hörna med magiska örter. Hon kan också ha tapetserat
med kloka ord som frihetskämpar har yttrat genom tiderna.
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Huvudperson och kärleken till partner1
Som Vattuman är Huvudperson född med ett otraditionellt
sinne och vill gärna ha ett annorlunda liv jämfört med andra.
Hon fascineras av allt ovanligt och egendomligt. Vill du fånga
henne måste du se till att erbjuda något utöver det vanliga.
Huvudperson är frihetssökande vilket gör att hon vill ha både
frihet och närhet i en relation och det är bara hon som bestämmer vilket som gäller när. Vänner är en viktig ingrediens
i Huvudpersons liv och som hennes partner får du en underbar livskamrat i Huvudperson. Du får också alla hennes andra
vänner på köpet, på gott och ont.
Huvudperson är charmerande, underhållande och intelligent.
Hon har en stark dragningskraft på det motsatta könet. På
ytan kan hon verka kylig och ointresserad, men det är bara
som hon spelar svåråtkomlig. Precis när du tänker ge upp har
Huvudperson antagligen just insett att du är hennes själs älskade.
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Huvudpersons svala yta kan vara både fascinerande och spännande för de flesta män. Män gillar hennes förmåga att se alla
deras fördelar, men blir inte lika glada när hon sen fortsätter
med att peka på alla deras nackdelar också. Huvudperson ser
inte skillnaden. Hon säger bara vad hon tycker i alla väder.
Hon gillar att diskutera och vill du fånga hennes uppmärksamhet så ska du starta en konversation om något som intresserar henne. Det kan vara allt från det ockulta till något
politiskt. Har du fångat hennes intellekt är det hälften vunnet,
men vänta dig inte något passionerat impulsäktenskap. Det
skulle aldrig falla Huvudperson in att kasta sig in i något oövertänkt. Hon analyserar sin partner många gånger innan hon
bestämmer sig och den det blir till slut, är den som har samma
värderingar som hon själv har och som inte kväver hennes
frihet. Den svartsjuke göre sig alltså icke något besvär.
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