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den karmalære, der opstod i Østen, svarer 
på mange måder til den måde, Saturn-
princippet fungerer på. Karma betyder 

ordret ”aktion” = loven om årsag og virkning. I 
Saturn-dimensionen bliver vi belønnet eller straf-
fet for vores tanker og følelser, ord og handlinger 
i overensstemmelse med deres følger. 

de vanskeligheder, der følger af det, lader sig 
i vid udstrækning korrigere og forvandle til en 
bedre karma og skæbne, hvis man bliver solart 
bevidst om årsagerne og optræder omhyggeligt 
saturnsk. Således kan vi mestre vores liv med 
vilje og selvbestemmelse.

I denne forstand går det i Solsystemet ud til 
Saturn retfærdigt og forudsigeligt til. Indtil det 
sted gælder der relativt overskuelige spilleregler. 
Hvis vi imidlertid kigger os omkring med vagt-

Chiron-alkymi
en artikel af

Winfried Henkes

somme soløjne hinsides Saturn, må vi desværre 
konstatere, at vores tilværelse på mange områder 
forløber aldeles uretfærdigt og uforudsigeligt, at 
mange uskyldige lider og de svagere ofte bliver 
forfordelt. 

denne smertelige realitet bliver af mange øst-
lige lærere og vestlige esoterikere forklaret som 
karmisk skyld fra tidligere liv og inkarnationer. 
Mig selv har denne fortolkning af karmaloven al-
drig for alvor kunnet overbevise. der er måske en 
vis sandhed i det. Men der er efter min mening 
helt andre – mere helhedsbetonede – sandheder 

Side 6 den homocentriske astrologi

At blive spirituelt bevidst hinsides Saturn
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mellem himmel og jord og hinsides Saturn. det 
vil jeg gerne skrive om i denne artikel. 

Interkarmisk skæbne

den gamle vise mullah Nasrudin spadserede 
gennem de snævre stræder i den brogede basar. 
da styrtede en mand ned fra et tag og faldt på den 
arme Nasrudin. Manden forblev hel og usåret, 
men Nasrudin måtte bringes på sygehuset. Hans 
elever kom på sygebesøg og spurgte ham, hvor-
dan det kunne gå til. Mullah Nasrudin lå stadig 
med forbinding om hovedet i sygesengen og for-
klarede med brudt stemme: ”der ser man igen, 
hvor uretfærdig skæbnens lov er. denne mand 
har sået og jeg har høstet.”

Saturn kaldes traditionelt ”Tærsklens vogter”. 
Vi overskrider tærsklen for vores individuelle ad-
skilthed og isolation og begiver os ud i et om-
fattende evolutionsrum. Hinsides Saturn hand-
ler det ikke længere om selvforskyldt karma og 
enkeltskæbne. Vi betræder de transpersonlige 
og kollektive planeters indflydelsesområde. Hin-
sides Saturn deltager vi personligt i alle menne-
skers fælles skæbne. derfor kan vi bestemt også 
høste, hvad andre sår. 

Vi oplever og bærer der en interkarmisk skæb-
ne. Og vi vågner til en mere helhedsbetonet 
bevidsthed. Hinsides Saturn støder vi først på 
småplaneten Chiron. Kentauren Chiron, en him-
melsk vandrer og grænsegænger mellem Saturn 
og Uranus, tager os på sin ryg og fører os ind i 
en ikke længere begrænset, dualistisk og krono-
logisk, men derimod en ubegrænset, holistisk og 
chironsk dimension af livet.

Chiron er bindeleddet mellem de indresaturn-
ske og de transsaturnske planeter i Solsystemet. I 
Chiron-dimensionen oplever vi skabelsens inte-
grerede helhed og enhed. Og vi støder ligeledes 
på dens skyggeside – verdens manglende helhed 
og opsplittethed. Vi bliver konfronteret med den-
ne smertelige mangel på helhed i den jordiske 
skæbne lige fra fødslen. 

Fra smertelegeme  
til lyslegeme

I Chirons skyggeområde venter der os mange 
ikke helede interkarmiske sår og spaltninger. 
denne slags lidelser lader sig ikke på retfærdig 
vis affærdige som selvforskyldte og enkeltkar-
miske. Vi kan derfor heller ikke ophæve dem på 
”Saturn-jeg-karmisk” vis, for det drejer sig herved 
om mere end vores personlige selv. Her er vi en 
del af det jordiske hele, og har del i dettes helhed 
og mangel på helhed, og dermed er vi del af hele 
verdens lykke og ulykke. 

faktisk knuser den chironske spirende bevidst-
hedsudvikling skallen om vores individuelle ad-
skilthed. Vi begynder på finstoflig og også grov-
stoflig vis at erfare medlidende fællesskab med 
alle væsener i verden. det er for vores egonatur 
en absolut kritisk og af og til dramatisk mod-
ningsproces. 

for vores sjælenatur derimod er det en lysbrin-
gende helingsfase. Hver sjæl længes i grunden 
efter mere enhed og helhed. Sjælen lider på Jor-
den såvel under adskillelsen fra den guddomme-
lige oprindelse som også under den stærke ego-
isolation. det chironske skabelsesrum har herved 
en indviende funktion. Her bliver sjælen inviteret 
til en alkymistisk forening af himmel og jord. 

I fødselshoroskopet symboliserer Chiron både 
inkarnationssåret og healeren af helheden. Spi-
rituelt set skal vi i Chiron-dimensionen igennem 
adskilthedens smertelegeme for at trænge frem til 
helhedens healede lyslegeme. Således forvandles 
det livssår, der er der i begyndelsen, til et alkymi-
stisk skabelsens mirakel. Men hvis vi forbliver for 
længe i det frembrydende smertelegeme, hen-
holdsvis bliver hængende i dette kritiske evoluti-
onsøjeblik, kan den alkymistiske healingsproces 
tippe over i meget spaltede bevidsthedstilstande 
og skabe tragiske bøddel- og offertyper. 

Bøddel-offer  
spaltningen

Chiron-bøddeltypen og Chiron-offertypen står 
energetisk hinanden meget nær. Begge er som 
to brudstykker af et oprindeligt hele. Astrologisk 
set bliver begge født med udfordrende Chiron-
temaer i deres fødselshoroskop og oplever eller 
rammes ofte allerede tidligt i livet af hårde inter-
karmiske skæbneslag. Hos Chiron-bødlen er det 
imidlertid mere tilbøjeligheden til marsbetonet 

”Livet er ikke til for 
at være retfærdigt, men 
derimod for at vække 

bevidsthed”
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handlekraft og plutonisk magtanvendelse, der 
slår igennem. Chiron-offertypen er derimod mere 
modtagelig for venusbetonet kærlighedsevne og 
neptunsk medfølelse. Han kan altså ikke aktivt 
videreføre lidelsesspiralen, men er derimod i fare 
for at falde i hænderne på potentielle bøddelty-
per som et passende supplement.

En sådan bøddel-offer-dynamik kan meget let 
bliver fejlfortolket Saturn-karmisk. Offertypen er 
tilsyneladende tilbøjelig til passiv medgerning 
og medskyld. Men som årsag handler det om 
kærlighed og medfølelse. En elskende og usel-
visk sjælenatur reagerer uvilkårligt offerberedt på 
uforsonlige omstændigheder – også når det i den 
sammenhæng ikke går retfærdigt til.

I fødselshoroskopet symboliserer Chiron både 
inkarnationssåret og også healeren af helheden.

Hvis denne beredvillige offervilje bliver misfor-
stået eller endda misbrugt, så kan chironske of-
fererfaringer føre til kroniske gentagelser, således 
at sådanne naturer ubevidst igen og igen lander i 
lignende offersituationer. 

At bringe ofre bevidst

En gammel palæstinensisk beduin og anerkendt 
Sulha-fredsstifter blev engang spurgt, hvordan 
han skabte harmoni og forsoning mellem stri-
dende mennesker i sit folk. 

Beduinen sagde: ”Hvis to gode mennesker stri-
des med hinanden, finder de også uden mig en 
vej til forsoning. Hvis et godt menneske og et slet 
menneske strides, tager jeg fra det gode menne-
ske og giver til det slette menneske.” Beduinens 
tilhørere var noget irriterede og spurgte: ”Men 
hvad gør du, hvis to slette mennesker kommer 
til dig?” Beduinen svarede: ”Når to slette men-
nesker kommer til mig, så tager jeg fra mig selv 
og giver til dem begge.”

Bevidste og frivillige ofre af sig selv (f.eks. af-
kald på gengældelse) kan virkelig heale og af-
slutte megen lidelse og karma. Men den ikke he-
alede Chiron-offer-type bliver hængende i passiv 
lidelse og lidende smerte gennem ubevidste og 
ufrivillige offererfaringer.

Vi nærmer os på dette sted skyggesiden af kors-
fæstelsesmysteriet. I den uforløste Chiron-dimen-
sion består den latente fare i at blive korsfæstet 
igen og igen. Mange Chiron-offer-typer tror, at 
de bliver forløst og healet – ja endog helliggjort 
ved, at de simpelthen tager endnu mere lidelse 
og flere kors på sig. Hvad de virkelig burde ofre 
er deres offerrolle. de forbliver ofre, så længe 
de holder fast i offerrollen. Kristus hang kun kort 
tid på korset. derefter var han for evigt frelst og 
fri. Men de lider stadig videre og forbliver ufri. 
Hvis et offer virkelig sker bevidst og frivilligt, er 
det ikke noget offer længere, men den spirituelle 
handling at vokse-ud-over-sig-selv og dermed en 
ægte korsfæstelse af det begrænsede jeg, som fø-
rer offeret og også mangen en bøddel op på et 
nyt udviklingstrin. 

Men det at opløse og slippe indprægede lidel-
sesmønstre er imidlertid slet ikke så let. det kræ-
ver lang tid af åndelig selverkendelse og sjælelig 
modning, før man virkelig er så vidt, at man kan 
ofre og give slip på sine dramaer og lidelser. Til 
dette endnu en visdomshistorie:

En elev kom til sin mester og sagde: ”Jeg har 
begivet mig ud på den spirituelle vej, fordi jeg 
havde så megen lidelse og længsel efter forløs-
ning. Jeg har i årevis samvittighedsfuldt udført 
de anbefalede øvelser og meditationer. Jeg har 
udlignet min karmiske gæld og ikke ophobet ny 
karma. Jeg har udforsket min psyke og arbejdet 
med fortidens sår. Jeg har endda sluppet alt, som 
jeg har klamret mig til med mit ego. Og dog lider 
jeg stadig. Hvad kan jeg nu yderligere gøre for at 
få en ende på min lidelse?”

Mesteren sagde: ”Slip nu omsider din lidelse.”

At forløse gerningsmanden

Traumatiske erfaringer af afmagt kan i visse natu-
rer aktivere en usalig bøddeldynamik. det inter-
karmiske skæbnespil har såret dem så meget, at 
de for enhver pris vil give den lidte smerte tilbage 
til verden. derved gentager og forstørrer de hele 
evolutionens lidelse – såvel saturnsk og indivi-
duelt som chironsk og universelt. En sådan bød-
deltype kan kun finde forløsning, hvis han når til 
omfattende erkendelse af og indsigt i alle sam-
menhænge. Men i første omgang tror han blindt 
på, at han har ret til at handle sådan, og vikler 
sig derved endnu dybere ind i virkningerne af 
sin skæbne. for til alle gerninger og ugerninger 
er der en karmisk feedback. Sågar den, der med 
god ret forsvarer sig og betaler en bøddel tilbage, 

”Gennem smerten knuses 
skallen om jeres fatteevne.”

(Khalil Gibran)
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bliver karmisk medskyldig. Så længe vi gengæl-
der øje for øje, kan der ikke ske nogen forløsning 
og healing af den interkarmiske lidelse. Vi bliver 
derved alle blinde. 

I dette fastlåste evolutionsøjeblik står Chiron-
urprincippet til rådighed for os som alkymistisk 
healingsmetode til at blive helhedsmæssigt og 
transcendent bevidst. Et menneske, der er ved 
at blive chironsk bevidst, begynder at få øje på 
den naturlige helhed og oprindelige enhed bag 
de dualistiske egoperspektiver, og ud af denne 
forøgede erkendelse at interagere healingsorien-
teret. Hvornår Chiron-bøddeltypen faktisk kan 
give slip på bøddelrollen afhænger især af, at 
han bliver bevidst om lidelsen. På et eller andet 
tidspunkt vil han blive nødt til at anerkende, at 
han kun øger al lidelsen – også sin egen lidelse, 
og driver spaltningen og adskillelsen i verden vi-
dere frem. Han vil være nødt til at konfrontere 
sine egne Chiron-sår, i stedet for at projicere sin 
fortrængte og afviste smerte ud på omverdenen. 
Og han må være indstillet på at tage følgerne af 
sine hidtidige handlinger på sig og gøre dem godt 
igen. 

At inkarnere  
den spirituelle healer

Vi bliver alle født med en hel og ubrudt skabende 
kerne. Vores fødsels-Sol er en mikrokosmisk ska-
bergud, en mikrokosmisk skabergudinde. Hver 
fødselsplanet er et medlem og en medskaber af 
ens eget solsystem og gennemgår ligesom Sol-
princippet visse udviklingsskridt. 

Ved Chirons udviklingsproces bliver vi udfor-
dret til meget dybt og helt at gennemskue vores 
indre og ydre offer- og bøddel-dynamikker med 
besindigt hjerte. Ikke bare de åbenlyse årsager, 
men også de bagvedliggende årsager til årsager-
ne vil ses og forstås solart – indtil der endelig bag 
ved de dualistiske synsmåder og polariserende 
standpunkter lyser en oprindelig hel og ubrudt 
himmel op.

I den Sol-Chironske modningsproces lærer vi 
at overvinde vores lidelsesskabende bevidstheds-
spaltninger og at inkarnere den forløste Chiron 
– den spirituelle healer i os. Vi behøver så ingen 
ensidige skyldkastninger mere og behøver ikke 
at gentage sårende skæbnespil. Vi skaber og ud-
vikler kreative og helhedsmæssige løsninger på 
destruktive og opsplittede forviklinger. 

det solart bevidste Chiron-perspektiv synes at 
falde os stadig lettere efter dens astronomiske 

opdagelse i 1977. Hele menneskeheden begyn-
der i den aktuelle globaliseringsproces at forstå 
mere og mere, hvor tæt alle er sammenvævede 
med hinanden og deler en meget sensibel Jord-
skæbne. Allerede i året 1925 sagde den indiske 
mystiker Hazrat Inayat Khan meget passende føl-
gende til det:

”Hele menneskeheden er et eneste legeme, og 
alle nationer, samfund og racer er de forskellige 
organer. Lykke og sundhed for hver af dem er 
hele kroppens sundhed. Hvis et eneste af krop-
pens organer lider smerte, så må hele kroppen 
bære en del af lidelsen.”

fra et astrologisk synspunkt kan hvert menne-
ske som et skabende mikrokosmos bidrage til sin 
egen healing og til healing af Jorden som helhed, 
idet han opfylder sin fødsels-Chirons udviklings-
opgave. 

fra et astrologisk synspunkt kan hvert menne-
ske som et skabende mikrokosmos bidrage til sin 
egen healing og til healing af Jorden som helhed, 
idet han opfylder sin fødsels-Chirons udviklings-
opgave.

Karma og dharma

Afslutningsvis vil jeg gerne fortælle en lidt læn-
gere indisk historie, som kaster et ret usædvanligt 
lys på den alment kendte karmalov. 

Ved siden af begrebet karma findes det mindre 
kendte begreb dharma, som betyder så meget 
som ”etisk og spirituel pligt”. Som jeg allerede 
nævnte i begyndelsen, er karmabegrebet nært 
beslægtet med Saturnprincippet og lærer os be-
herskelsen af egoet. dharmabegrebet er efter min 
mening mere forbundet med Chiron og de trans-
saturnske planeter og lærer os om sjælens forløs-
ning. Nu til historien:

Guden Krishna og krigeren Arjurna gik sam-
men på en hellig pilgrimsfærd. En aften kom de 
til en prægtig bondegård med meget kvæg, mæt-
te enge og rigeligt korn på markerne. Krishna og 
Arjurna bad om mad til turen. 

Gårdens herre kom ud af huset og sagde: ”I to 
er stærke og kraftige. I burde selv tjene til jeres 

”Øje for øje gør hele 
verden blind”

(Mahatma Gandhi)
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mad. Vi må arbejde hårdt for, at vi har nok til os 
selv. forsvind altså herfra! Vi kan ikke give jer no-
get”. Således gik Krishna og Arjurna sultne der-
fra. Arjurna var noget ærgerlig og sagde: ”denne 
nærige bonde har i overflod. Og dog vil han ikke 
give en pilgrim noget. Han skal nok få sin retfær-
dige straf for det!” Men Krishna sagde: ”Jeg vil 
sige en bøn for ham.” Og han bad for bonden: 
”Må hans jord øges og være frugtbar, må hans 
kvæg formere sig, må denne bonde være velsig-
net med materiel rigdom!”

Arjurna lyttede forbavset, for han vidste, at en-
hver bøn fra Krishna altid gik i opfyldelse. 

Snart efter kom de to pilgrimme til en lille hytte. 
foran den sad en gammel mand med en mager 
ko. Arjurna hilste høfligt på ham og ville allerede 
gå videre, men Krishna spurgte den gamle, om 
denne havde noget at spise til dem. 

Manden svarede venligt: ”Ja naturligvis, kom 
ind, kære pilgrimme. Jeg har ganske vist kun 
noget mælk fra min eneste ko. Men den vil jeg 
gerne dele med jer.”

Arjurna afslog med tak, for han skammede sig 
over at tage imod noget fra denne fattige mand. 
Men Krishna drak det tilbudte bæger mælk og 
spurgte: ”det smager godt. Har du måske noget 
mere mælk til mig?” den gamle mand gav ham 
endnu et bæger mælk og sagde: ”det er den sid-
ste smule mælk, som jeg har tilbage. det skulle 
egentlig være til i morgen tidlig, men min gæst 
skal ikke sulte.” Krishna drak også dette bæger 
tomt i et drag.

da Krishna og Arjurna vandrede videre, sagde 
Arjurna: ”denne gode mand opfylder i sandhed 
sin menneskelige pligt. Han ville fortjene en vel-
signelse af dig.”

Krishna svarede: ”Ja, det er rigtigt. Han skal få 
en helt særlig velsignelse af mig.” Og Krishna 
bad: Må den gamle mands ko dø i nat!”

Arjurna var forfærdet: ”Krishna, hvordan kan 
du tilføje denne fattige mand en sådan lidelse? 
Og den nærige bonde har du skænket en beløn-
ning! Jeg tvivler meget på din sans for retfærdig-
hed og ved ikke, om jeg kan vandre videre med 
dig på den måde.”

Men Krishna svarede: ”Arjurna, min gode ven! 
du burde forstå tingene på en mere omfattende 
måde. Jeg vil forklare dig det: Kun hvis denne 
nærige bonde lever i rigdom og overflod, vil han 
måske også en dag kunne være gavmild. 

Men den gode gamle mand havde kun denne 
ene hellige ko, som han i al hemmelighed klam-
rede sig til. Jeg har taget den fra ham. Nu står der 
ikke mere i vejen mellem ham og mig. fra nu af 
vil han kunne forsørges direkte af mig. det er min 
sande velsignelse til ham.”

I denne gamle visdomshistorie bliver vores tro 
på den guddommelige magt og skæbnens retfær-
dighed stillet fuldkommen på hovedet. Vi får gi-
vet en bemærkelsesværdig spirituel lektion, som 
jeg astrologisk fortolker således:

Gennem en typisk saturnsk adfærd kan vi 
– også hvis vi viser os egoistiske og opfører os 
nærigt – absolut blive belønnet og beriget af 
skæbnens magt. Men vi kan ikke ad den vej blive 
frelst. Himmel og jord – Gud og sjæl – forbliver 
adskilt fra hinanden. Egoet står i vejen. 

Gennem en offerberedt chironsk opførsel kan 
vi – endog når vi opfører os uselvisk og åben-
hjertigt – absolut blive ramt af skæbnens magt og 
miste vores sidste ”hellige ko”. Men vi kan blive 
frelst. der står ikke mere noget i vejen for den 
alkymistiske forening af himmel og jord – af Gud 
og sjæl.  

Winfried Henkes er astrolog og fortæller af vis-
domshistorier. Han leder Schule für spirituelle 
Astrologie i freiburg i Breisgau og tilbyder semi-
narer i erfaringsbaseret astrologi og planetstillin-
ger i Sydtyskland og i Schweiz.

Artiklen stammer fra tidsskriftet MERIdIAN, 
november/december 2013 og er oversat af Aase 
Kærgaard.

”I enhver er en himmel, 
hel og ubrudt.”

(C. G. Jung)
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Som i det store, så i det små
Solsystemet i mennesket

I al vestlig astrologi er MC det sydligste punkt 
i horoskopet og markerer samtidig zodiakens 
højeste punkt over horisonten og nærmest 
zenit. Modsat MC findes IC som er nær Na-

dir, det himmelske lavpunkt, og derfor markerer 
Jordens placering i forhold til himmelbuen set fra 
det enkelte menneske. dette er et fysisk uomtvi-
steligt faktum. denne erkendelse af Jordens situa-
tion gør det muligt at fastslå Jordens placering i 
det enkelte menneskes horoskop som altid væ-
rende identisk men IC, dvs. med 4. hus, mode-
rens, oprindelsens og hjemmets hus. Vi kender 
allerede begreber som ”Moder Jord” som også 
omtales som sådan i af Alice Bailey i bogen Eso-
terisk astrologi. 

Erkendelsen af Jordens position i det menne-
skelige horoskop falder eksakt sammen med ko-
meten ISON’s opløsning i Solen d. 28. nov 2013 
kl. 1:38 dk-tid (se ill.) 

denne erkendelse af Jordens position i relation 
til det enkelte menneske gør det muligt entydigt 
at koble heliocentrisk astrologi til menneskets 
chakrasystem. de syv stråler manifesteret i det 
enkelte menneske skal tolkes i relation til dette 
heliocentriske horoskop. 

det viser sig også, at bemærkningerne fra eso-
terisk astrologi om at målsætningen ændrer sig 
for mennesker, der går ind på dicipelskabets 
vej. den ændrer sig fra MC til Ascendanten, da 
Ascendanten direkte kobles til hjertechakret. 
dette er kun muligt for mennesket, da alle øvrige 
dyr har brystet orienteret mod jorden og rygsøj-
len vandret, mens mennesket har brystet oriente-
ret mod horisonten og rygsøjlen lodret. Et faktum 
som også omtales i vediske skrifter. derfor kalder 
jeg herefter denne type astrologi for HOMOCEN-
TRISK astrologi og de relaterede horoskoper for 
homocentriske horoskoper.

den nye astrologi bygger på heliocentrisk astro-
logi, hvor Solen er centrum i hjertet og Jorden 
den firbladede lotus i rodchakret. Disse to fix-
punkter sammenholdt med det korrekte fødsels-
tidspunkt gør det muligt at opstille det personlige 
heliocentriske horoskop på følgende måde:

Hjertet og Solen er altid centrum i hjertet, og 
Jorden er altid IC i rodchakret. Rygsøjlen består 
af to kanaler, kendt som Pingala og Ida i yoga-
filosofien, og de danner en cirkulær bevægelse 
rundt om hjertet. 

I det heliocentriske horoskop er Solen altid 
centrum, og der tegnes ingen huse, men da vi 
ved at for jordmennesker er Jorden altid lig med 
IC, placeres Jorden (og Månen som altid er i kon-
juktion med Jorden) i rodchakret som er lig med 
4. hus. MC er som konsekvens heraf lig med kro-
nechakret. AC (1.hus) ligger således på forsiden 
af hjertechakret, og dC (7.hus) lig med hjerte-
chakrets bagside på menneskets ryg. 

Den homocentriske  
astrologi

en artikel af
Sander Vitus Møller
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Husene ligger derfor samlet set således fordelt 
set fra menneskets hoved og ned:

• MC / 10. Hus i kronechakret
• 11.hus pandechakret foran, 

9. hus pandechakret bagud
• 12. hus strubechakret foran, 

8.hus strupechakret bagud
• AC / 1. hus hjertechakret foran, 

dC / 7. hus hjertechakret bagud
• 2.hus i solarplexus foran, 

6. hus i solarplexus bagud
• 3. hus i harechakret foran, 

5. hus i harechakret bagud.
• IC / 4.hus rodchakret

I det heliocentriske horoskop er IC/4.hus altid lig 
med Jordens placering, og de øvrige planeter pla-
ceres i relation hertil. Jorden er altid i konjuktion 

med Månen. Zodiakens tegn lægger sig så i hu-
sene, som relaterer til chakrene.  Manifestationen 
af de enkelte stråler i personens personlighed 
(aura) ses herefter via placering af tegn og plane-
ter.  det ”rene” heliocentriske horoskop vil altid 
være for en stor del af kollektiv karakter efterom 
planeternes bane om Solen er eneste indikator. 
Merkur får her pludselig karakter af budbringe-
ren, eftersom Merkur skifter tegn hver 7. dag. Ve-
nus hver 18., og Jorden hver 30. dag. Månen og 
Jorden er altid i konjuktion i rodchakret. 

I ganske sjældne tilfælde vil Månen og Jor-
den kunne stå i forskellige tegn, idet det er kun 
få bueminutter der maximalt kan skille Jord fra 
Måne set fra Solen. det kunne være interessant 
at iagttage, hvorvidt det har reel betydning for 
den enkelte. det jo vil betyde, at Månen i disse 
få tilfælde vil udtrykke sig gennem harachakret, 
hvilket må forventes at være mærkbart/synligt i 

Eksempelhoroskop
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personligheden. de øvrige planeter har samme 
omløbshastighed som i vanlig astrologi, men kan 
aldrig være retograde.

Strålekarakteristik

Eksempelhoroskopet kan opsættes skematisk (se 
ill.), og det bliver via denne teknik pludselig mu-
ligt at forstå, hvorledes strålerne manifesterer sig 
for den enkelte. 

1. Stråle: Vædder, Løve, Stenbuk:
Hjertechakra (AC), via Jupiter og Venus. 
Harachakra via Uranus og Pluto, krone-
chakra (MC) via Mars

2. Stråle: Tvilling, Jomfru, Fisk
    Kun via Eris i fisk i Halschakret
3. Stråle: Krebs, Vægt, Stenbuk 

Rodchakra (IC, Jorden min moder (og 
Månen)), Hjertechakra (dC) via Merkur og 
Neptun, Kronechakra (MC) via Mars

4. stråle: Tyr, Skorpion, Skytte
Kun Halschakra (bag) via Ceres i Skorpion.

5. stråle: Løve, Skytte, Vandbærer
Hara (bag), via Uranus og Pluto og 3. øje 
via Saturn

6. stråle: Jomfru, Skytte, Fisk
Kun halschakra foran via Eris

7. stråle: Vædder, Krebs, Stenbuk
Hjertechakra (for) via Jupiter og Venus, 
rodchakra via Jorden (og månen). Hjerte-
chakra (bag) via Merkur og Neptun. 
Kronechakra via Mars  

I det viste eksempel er 1., 3. og 7. stråle kom-
plette. Jeg vil her ikke komme ind på, hvordan 
de manifesterer sig, men alene anvise teknikken. 
det vil dog generelt være således, at indstråling 
sker fra ”bag” eller ryg-siden, og at udstråling/
manifestation sker via forsiden. Hjertet er cen-
trum og markerer knudepunktet. det er her de 
lavere energier fra de nedre chakre møder de 
højere energier fra de højereliggende chakre, og 
manifesteres. Via denne astrologi tilvejebringes 
forståelsen af, at målet ændres fra MC til AC. det 
sker fordi det for mennesket, der bevæger sig ind 
på disciplskabets vej, ikke længere drejer sig om 
de personlige mål (MC = kronechakret), men om 
hjertets mål (AC). 

dette er som nævnt kun muligt for mennesket, 
idet dyret har rygradden vandret, og derfor retter 
al sin stræben fremad (mod hovedet = egoisti-
ske mål). det har hjertet rettet mod jorden, og 

kan derfor ikke kanalisere kærlighed udover det 
instinktive. fordi mennesket har rejst sig så ryg-
gen er lodret, kan det stræbe mod højere mål og 
lys på det egoistiske plan. det får derved ind-
sigter, som gør det muligt at kanalisere åndelig 
indstrømning oppefra, ned i hjertet, og derefter 
ud som handlinger tangentielt på jordplanet. Vi 
handler via bugen som for dyrene er orienteret 
mod jorden, men som for mennesket er rettet 
mod omverden. 

det siges, at ”Af jord er du kommet, til jord sal 
du blive og af jorden skal du igen opstå”. En lidt 
dybere forståelse af dette udsagn kan ses i hele 
evolutionen, hvor vi som individer i begyndelsen 
er som planter, bundet til jorden, men stræber 
lodret opad efter lyset. På et højere evolutionstrin 
fødes vi som dyr som frit kan bevæge os, men 
vender al vor handlen mod jorden. først som 
orme og krybdyr, som lever i eller tæt ved jorden, 
senere som højere udviklede dyr, for til sidst som 
mennesket at rejse os fra jorden igen. dette er en 
konkret måde at betragte det på. 

den heliocentriske astrologi kan også kobles til 
kabalaen, idet kabalaen repræsenterer et 8-tal. 
Tallet 8 er analogt med tegnet for evighed, en cir-
kel som er vredet om sig selv. Hjertet er netop 
det punkt hvor linjerne, eller kredsløbet krydser 
hinanden. fysiologisk set er det fuldstændig ana-
logt til hjertets to kredsløb hvor lungekredsløbet 
bringer den højere energi (prahna) ind og ned i 
den lavere materie, hvor den gennemstrømmer 
kroppen, omsættes og leveres tilbage til til ”ån-
den”. I skæringspunktet for dette kredsløb har vi 
som mennesker mulighed for at balancere ener-
gierne og gøre ånd til handling.

Det homocentriske horoskop

denne astrologi er baseret på erkendelsen af, at 
Jorden er vores moder og altid er analog med IC 
i horoskopet. Vi kan bruge samme metode med 
et geocentrisk horoskop. det er egentlig ukorrekt 
at kalde det geocentrisk. Jeg kalder det homocen-
trisk, fordi det lægges for Mennesket på Jorden og 
ikke for selve Jorden.

det homocentriske horoskop kan på samme 
måde som det heliocentriske horoskop opstil-
les skematisk, således at det er muligt præcist 
at påvise, hvorledes planeter og stråler virker på 
det enkelte menneske. Jorden er altid placeret i 
rodchakret, og de øvrige placeres i overensstem-
melse med placering i tegn. AC/1.hus er altid 
hjertechakret og repræsenterer centrum for det, 
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du viser omverden, din facade. din samlede fa-
cade og det, du bevæger dig imod, udgør 11., 
12., 1., 2. og 3. hus. dit fundament er 4. hus (= 
Jorden) og 5., 6., 7., 8., og 9. hus er det, du be-
væger dig væk fra, og er årsagen til, at du handler 
på en bestemt måde. MC/10. hus er altid krone-
chakret, og er din personlige stræben og samtidig 
din kontakt til universet. Konsekvensen af denne 
erkendelse er, at husene linkes direkte til speci-
fikke chakre, og det bliver muligt entydigt at se, 
hvor og hvorledes strålerne manifesteres for det 
enkelte menneske. 

Astrologien bliver derved et spejl, som entydigt 
reflekterer ”som i det store, således i det små”. 
Præcis de samme metoder, som bruges tradi-
tionelt til progression og transit, kan bruges her. 
Omend man her altid må tage udgangspunkt i 
”Mennesket på Jorden”, dvs. at IC vil ALTId være 
rodchakret. Tegnindflydelsen gennemløber der-
for samtlige chakre dagligt og følger her placerin-
gen af IC. Solen får en særstilling, idet den optræ-
der i to skikkelser: den fysiske eller ydre sol – og 
den indre sol analog med det fysiske hjerte, som 
vel kan tolkes som individets sjæl i den forstand, 
at den er adskilt fra den kollektive sjæl. 

Planeter skal naturligvis tolkes esoterisk.

Stråler

1. Stråle: Vædder, Løve, Stenbuk 
Halschakra (12) via Jupiter og Eris. 
Rodchakra (4) via Jorden, 
Pandechakra (9), Medulla via Merkur  

2. Stråle: Tvilling, Jomfru, Fisk
Hara-chakret (bag) (5) via Uranus og Pluto, 
Pandechakra /3.øje (11) via Venus

3. Stråle: Krebs, Vægt, Stenbuk 
Hara-chakra (for) (3) via Måne, 
Hara-chakret (bag) (5) via Uranus og Pluto, 
Medulla (9) via Merkur

4. stråle: Tyr, Skorpion, Skytte
Hjertechakra bag (7) via Neptun, 
Halschakra bag (8) via Ceres 

5. stråle: Løve, Skytte, Vandmand
Rodchakra (IC), via Jorden,  
Halschakra bag (8) via Ceres, 
Kronechakra (MC) via Sol, Mars, Saturn

6. stråle: Jomfru, Skytte, Fisk
Hara-chakret (bag) (5) via Uranus og Pluto,
Halschakra bag (8) via Ceres,  
Pandechakra /3.øje (11) via Venus

7. stråle: Vædder, Krebs, Stenbuk
Halschakra (12) via Jupiter og Eris, 
Hare-chakra (for) (3) via Måne,
(Hare-chakret (bag) (5) via Uranus og Pluto)
Pandechakra (9), Medulla via Merkur.   
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