
Indgangsbønnen

Lad os kaste et blik på det tidspunkt, hvor Sat-
urn går over tærsklen til Stenbukken. Og vi kan 
jo passende gøre det med Stenbukkens esoter-
iske motto i baghovedet:  

Hensunken er jeg i overjordisk lys, dog vender 
jeg dette lys ryggen 

Umiddelbart kan det være svært at forstå, 
hvorfor man dog skulle vende sig om, når man 
befinder sig så herligt et sted. Men hvis man 
bliver klar over, at alting ikke længere handler 

om en selv, men om at gøre det, der 
er nødvendigt, giver det men-

ing. Man vender sig om for 
at række ud til de andre, 

der befinder sig bag en 
på vejen. Stenbukken er 
da tegnet for tjenestear-
bejde.

I den alminde-
lige astrolo-

gi er 

Stenbukken den 
personlige ambition, det er ledernes tegn, eller 
tegnet for karrierens højdepunkt. Det er der hvor 
man har sin stolthed, fører sig frem og bliver set. 
Men esoterisk ser det anderledes ud. Stenbukken 
er i virkeligheden et meget vanskeligt forståeligt 
og mystisk tegn, som er forbundet med det, der 
kaldes 3. indvielse.
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Den 20. december, altså på årets mørkeste tid dagen 
før solhverv, går Saturn ind i sit eget tegn, Stenbukken. 
Der bliver fokus på, at vi hver især og sammen skal tage ans-
var for den opgave, vi har bevæget os ned på Jorden for at udføre. 
Vi skal altså blive voksne og ansvarlige, men forhåbentlig uden at 
stivne i fastlåste mønstre, som kan være en negativ konsekvens af den 
utryghed, som meget af det, der sker for tiden, kan fremkalde. Vi skal 
her se nærmere på, hvad Saturn i Stenbukken kan udrette.
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Vandbærerens tidsalder

I Fiskenes tidsalder har vi lagt vægt på troen 
og ydmygheden som kvaliteter, mennesker burde 
efterstræbe. Men nu er vi langsomt flere og flere, 
der opdager, at vi som mennesker selv bærer et 
ansvar for, hvad der sker og skal ske med men-
neskeheden og den Jordklode, vi bor på. Menne-
skeheden siges at være Jordens strubechakra, så 
her hersker Saturn. Nu hvor Saturn går ind i sit 
eget tegn, må vi regne med, at der kommer fokus 
på vores ansvar og konsekvenserne af vores 
handlinger.

Overgangen fra en tidsalder til en anden varer 
måske ca. 500 år, og man kan betragte opdagels-
en af Uranus som en slags startsignal til overgan-
gen til Vandbærerens tidsalder. Uranus hersker 
i Vandbærerens tegn i den klassiske astrologi, 
og med opdagelsen af den fik menneskeheden 
inspiration til i langt højere grad selv at tage 
ansvaret for sin tilværelse i stedet for at overlade 
ansvaret til guddommelige eller verdslige herrer. 
Demokrati og lige vilkår for alle, eller frihed, 
lighed og solidaritet blev målsætninger, der 
bredte sig som ringe i vandet. 

Vi må antage, at vi er nået ca. halvvejs nu, 
hvor vi har fået kendskab til tre nye planeter, der 
kan være en hjælp til at finde vejen videre: Eris, 
Makemake og Haumea. Helt kort kan man sige, 
at vi skal se den sande virkelighed, gå vejen på 
egen hånd og vælge, hvad vi vil give energi og 
liv til. Flere og flere mennesker begiver sig ud på 
den indre vej i en søgen efter kontakt til og hjælp 
fra vores åndelige hjælpere.

Hvis vi følger inspirationen fra Uranus, får vi 
vink om, hvad vej vi skal. Esoterisk hersker Ura-
nus i Vægtens tegn, som er porten til den indre 
vej. Det esoteriske motto for Vægten er:

Jeg vælger vejen, der går mellem de to store 
kraftlinjer

Det er altså her, der åbnes mulighed for at 
begive sig ind på den indre vej. 

Det næste mål, som nok befinder sig et godt 
stykke ude i det fjerne for de fleste endnu, viser 

sig ved, at Uranus hersker hierarkisk i Vædde-
rens tegn. Man taler om, at 3. indvielse er den 
første egentlige indvielse, hvor mennesker har 
befriet sig for alle fysiske, følelsesmæssige og 
tankemæssige bindinger. Der tages hul på en ny 
runde, hvor man helt uselvisk følger den indre, 
åndelige vejledning. 
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Symbolet for Stenbukken

Det siges, at symbolet for Stenbukken endnu 
aldrig er blevet tegnet rigtigt. Når det sker, vil det 
åbne for en vældig kraftindstrømning, og det vil 
ske, når menneskeheden er klar til det. 

Men det symbol, vi bruger nu, siges at være 
en stenbuk med en fiskehale. Stenbukkens tegn 
ses som det sted, hvor vand og land mødes, det 
formløse får form. Der hvor livet på Jorden en-
gang gik op på land.

I dyrekredsen følger Stenbukken umiddelbart 
efter Skytten, som er symboliseret ved en figur, 
der er halvt menneske og halvt hest, en kentaur. 
Der er her fokus på menneskehedens udvikling, 
hvor vi stadig ikke er nået frem til helt og fuldt at 

blive mennesker, men i 
en vis udstrækning stadig 
er underkastet dyriske 
begær. I Stenbukken er 
det, som om perspektivet 
er større. Her er det hele 
livets udvikling, fra det 
laveste til det højeste, der 
peges på.  

Et horoskop

Men lad os nu se på det horoskop, der viser 
Saturns indtræden i Stenbukken.

20. december 2017 kl. 5.49 i København
Live Horoscope, Placidus huse 

Vi lægger straks mærke til, at 2. hus har stor 
vægt. Der befinder Saturn sig sammen med både 
Sol og Måne, og ikke mindst Pluto. Dertil kom-
mer punktet Lilith, som vi vil vende tilbage til. 

2. hus handler om værdier, alt efter ud-
viklingsniveau kan det være materielle eller 
højere former for menneskelige værdier. Saturn 
er i konjunktion med Solen og Venus, værdiernes 
planet, så der skal kastes lys over og tages ansvar 
for værdierne. Vi må altså spørge os selv: Hvilke 
værdier anser vi for væsentlige? Hvordan får vi et 
mere modent syn på, hvad der er værdifuldt?

Horoskopets hersker

Horoskopets Ascendant befinder sig i Skorpio-
nens tegn, hvor Pluto er klassisk hersker. 

Pluto/Måne konjunktionen er også to af de 
mange planeter i 2. hus. Månen har således 
fat i det store t-kvadrat af ydre planeter, som er 
en afgørende faktor i disse år. T-kvadratet har 
Pluto på spidsen og rummer yderligere kon-
junktionen Uranus/Eris og en anden af de nye 
planeter, Makemake. Månen peger på et behov 
for en dybtgående transformation af hele Men-
neskehedens værdisæt. Hvad vil vi give liv og 
energi til (Haumea)? Og inspirationen fra Uranus 
arbejder sammen med Eris om at få den nøgne 
sandhed for en dag. Et t-kvadrat er et af de mest 
krævende spændingsmønstre, der findes, så det 
er klart, at der her er tale om en stor udfordring. 
T-kvadratets tomme plads befinder sig i Krebsen 
i 8. hus, huset for andres værdier. Men også 
huset for sex og død, knyttet til Pluto og Skorpi-
onens tegn. Og Ascendanten befinder sig netop i 
Skorpionen, så Pluto er også horoskopets hersker 
i den almindelige astrologi. Den ’tomme plads’ 
er et vigtigt fokuspunkt i horoskopet, og temaer 
som skattely, korruption, stigende forskel på rig 
og fattig og seksuelle ydelser som betaling og 
andet af samme skuffe er da også på dagsorde-
nen i disse år.

Pluto spiller en vældig rolle i dette horoskop, 
så i første omgang må vi vælge, hvad vi siger NEJ 
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til, hvad vi ikke længere vi være med til. Og tage 
ansvar for konsekvenserne af vores valg. 

Men horoskopets esoteriske hersker er Mars. 
Den kalder på tapperhed og beslutsomhed i 
arbejdet for menneskehedens videre udvikling.

Punktet Lilith

Punktet Lilith er ikke så velkendt i Danmark, 
men det er nok værd at lægge mærke til her, 
hvor det er i konjunktion med Sol/Venus/Saturn.

Lilith følges for tiden med Saturn, men gik lidt i 
forvejen ind i Stenbukkens tegn d. 9. november, 
en måned efter, at skandalen omkring den ameri-
kanske filmmand Harvey Weinstein gav anled-
ning til en omfattende revolution af de fastlåste 
kønsrollemønstre. Weinstein havde brugt sin 
magt og position til at opnå seksuelle ydelser af 

kvinder, der gerne ville gøre 
karriere i filmbranchen. Det 
var der egentlig intet nyt i, 
men lige pludselig er det i 
færd med at ændre hele vores 
opfattelse af, hvordan magt-
fulde mænd kan behandle 
kvinder. Bevægelsen #Me too 
opstod, og den er i gang med 
at forandre hele vores reak-

tionsmønster i talrige sammenhænge. Det er ikke 
længere en selvfølge, at man kan ’grab them by 
the pussy’, som præsident Trump mente.

Der er kommet fokus på filmselskabet Zent-

ropa i Danmark, men oprøret breder sig også til 
mange andre områder end filmbranchen.

Liliths betydning.

Lilith peger i et mundant horoskop på om-
råder, hvor den afspejler de kollektive ud-
viklinger og tendenser, der på nuværende tid-
spunkt kræver udtryk og integration. Det er ofte 
skyggetemaerne, der kastes lys på. Når den bev-
æger sig gennem Stenbukken, vil det være skyg-
getemaer, der har at gøre med samfundsmæssige 

roller, værdier og magtstrukturer. Hvordan står 
det til med retfærdighed og lige muligheder? 
Hvilke personer og grupper er sat i baggrunden, 
og hvorfor? Hvad opretholder bestemte magt-
strukturer og hvordan kan man forandre dem?

Lilith kan skabe opbrud i fastlåste strukturer, 
og samarbejdet med Saturn kan så bevirke, at 
de nye vinkler får mulighed for at forankre sig i 
samfundet.

Vores samfunds værdier

Storkonjunktionen, som Lilith er en del af, 
befinder sig i 2. hus, så der er ved Saturns in-
dtræden i Stenbukken fokus på de værdier, der 
er fremherskende i vores tid. 

Når Lilith befinder sig i konjunktion med 
Saturn, træder den matriarkalske arketype – den 
store Gudinde – i kontakt med den patriarkalske 
vogter af den bestående samfundsorden. Det er i 
første omgang et sammenstød mellem to meget 
forskellige indfaldsvinkler. Men esoterisk set kan 
Saturn hjælpe udviklingen videre i samarbejde 
med Lilith, idet den vil bevirke, at mennesker 
møder konsekvenserne af deres handlinger. 

Saturn/Lilith kan have voldsomme virkninger. 
Der kan opstå en overdreven perfektionisme, 
eller konflikten kan opleves som livsfjendsk og 
fremkalde depressioner eller syndebukroller. 

Men kvinder kan også blive meget bevidste 
om, at de dybt nede har et behov for at udtrykke 
deres egen personlighed, men at det støder på 
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forbud i den patriarkalske verden. Man får rol-
len som outsider, eller indordner sig og holder 
mund.

Samarbejdet i konjunktionen skal findes ved 
at udvikle en evne til at afsløre samfundsmæs-
sige tilstande, der er fejlagtige og skæve. Det 
kræver stor selvdisciplin og dybe studier. Man 
er udfordret til at konfrontere samfundet med 
dets tabuer. 

Lilith er på mange måder kompromisløs.

#Me Too 

Det store kvind-
eoprør, der for tid-
en går under hash-
tagget #Me Too, er 
et godt eksempel 

på, hvad Lilith i konjunktion med Saturn kan 
bevirke. Forhold, som egentlig ’bare’ har været 
en del af virkeligheden, som kvinder måtte 
leve med, kommer lige pludselig ud i det åbne 
og fremkalder voldsomme reaktioner. 

I store dele af offentligheden har det været 
almindeligt antaget, at kvinder stort set har 
opnået ligeberettigelse i vores del af verden. 
Her giver den schweiziske astrolog Alexandra 
Klinghammer et meget godt eksempel på, hvor 
langt vi er kommet. Hun fortæller, at kvinde-
andelen af musikere i de kendteste amerikan-
ske symfoniorkestre lå på 5 procent. Men da 
man indførte, at ansøgerne skulle spille bag 

et forhæng, så dirigenten ikke kunne se kønnet, 
voksede kvindeandelen til 40 procent. Dirigent-
en mente ellers bestemt, at han ikke gjorde 
forskel på kønnene. Men hele den kultur, vi er 
opvokset i, præger vores indtryk og bedømmelse 
af det, vi oplever. Det gælder i mange andre 
sammenhænge også. 

Dødevaskeren

Et andet kvindeoprør tager så småt form i den 
muslimske verden. For nylig udkom en roman 
af den dansk-kurdiske forfatterinde Sara Omar. 
Romanen bygger på 
hendes egne oplevelser i 
Kurdistan og i Danmark, 
og den skildrer æresrelat-
eret mishandling og drab 
på piger og kvinder, incest 
og andre former for social 
kontrol og misbrug. Man 
må sige, at hendes offent-
lige fremtræden kræver et 
vældigt mod, men at det 
også åbner for helt nye 
muligheder i den muslim-
ske kvindes verden. Her peger Lilith virkelig på 
et område, hvor der er sket undertrykkelse og 
udgrænsning. Og hvor patriarkalske værdier og 
mønstre har haft forfærdelige konsekvenser.

Det er også Lilith i konjunktion med Saturn.

Turbulens

Liliths gang i Stenbukken påvirker ikke kun 
fænomener, der har med kønsroller at gøre. Alle 
vegne, hvor forholdene i en kultur er ude af 
balance, hvor mennesker stilles ringere, udeluk-
kes eller bliver beskåret på deres værdighed 
og rettigheder må man regne med turbulens i 
denne tid. Hvad det så fører til afhænger meget 
af graden af tryghed i de omgivelser, hvor det 
foregår. Hvis utrygheden er for stor, kan Lilith 
gøre sig bemærket som en radikal, subversiv 
kraft, som vil kalde på Saturns ’lov-og-orden’ 
tendens. En meget vigtig faktor i den sammen-
hæng er økonomien. Hvis der er krise her, skaber 
det stor utryghed.

Et godt eksempel er en spændende udvikling, 
der er i gang i Saudi-Arabien. Den unge tronfølg-
er, Mohammed Bin Salman, eller MBS som han 
ofte kaldes, har kastet sig ud i en vældig reform-
proces. Det er især korruptionen, han vil til livs, 
og der er virkelig noget at komme efter. Set fra 
Danmark er det meget fremmedartede forhold, 
der hersker, og kongens store familie har virkelig 
haft mulighed for at berige sig. MBS’s trick har 
så været at spærre en række af dem inde på et 
luksushotel og først lukke dem ud, når de havde 
afleveret det, de uretmæssigt havde raget til sig. 

MBS er født med Pluto og Saturn i Skorpio-
nen. Et pilemønster peger på Pluto, idet sekstiler 
forbinder Pluto med Sol/Makemake/Mars/Merkur 
og i den anden ende med Neptun. Solens trigon 
til Neptun viser en mand med en fin intuition, 
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og kvadratet til Uranus åbner for ny inspiration. 
Solen er i Jomfruen, som esoterisk handler om 
renselse. Han kan i heldigste fald være en mand, 
der virkelig har til opgave at reformere Sau-
di-Arabien, og dermed skabe vigtig fornyelse i 
Mellemøsten.

Mohammed Bin Salman bin Abdul Aziz Al-Saud
31. august 1985 i Jeddah, Saudi-Arabien, tidspunkt 

ukendt

Det er bestemt ikke på alle områder, at MBS 
kan ses som et godt eksempel, men set i saudi-
arabisk sammenhæng har han fat i noget, der 

peger i en god retning. Også på andre områder 
er der reformer. F.eks. får kvinder nu lov til at 
køre bil, se fodbold m.m. At der så er lang vej 
igen er en anden sag.

Afrika

Den del af verden, der på rigtig mange måder 
har været ringest stillet, er Afrika. Men også her 
er der tegn på, at man langsomt er ved at finde 
ud af, at man må tage ansvar for sin egen be-
folkning.

Der har for nylig været et møde mellem Den 
afrikanske Union og EU, hvor den slavehandel, 
der er blevet afsløret i Libyen, blev et stort tema. 

Det nye var, at afrikanerne ikke længere bare 
stillede krav om, at andre skulle løse proble-
merne, men at de selv ville deltage i at befri 
deres borgere fra menneskesmuglerne, hjælpe 
dem hjem og arbejde på at give dem mulighed 
for at etablere sig i deres eget hjemland. 

I tilknytning til topmødet besluttede EU at 
nedsætte en fælles taskforce vedrørende migra-
tion sammen med Den Afrikanske Union og FN. 
Denne taskforce har til opgave at: 

• redde og beskytte migranters og flygtninges 
      liv, særlig i Libyen

• sætte skub i den støttede frivillige tilbage-  
      venden til oprindelseslande

• fremskynde genbosætningen af personer med  
      behov for international beskyttelse

Fremtiden

Pluto gik ind i Stenbukkens tegn i 2008, hvor 
vi fik den store økonomiske krise, der i den grad 
afslørede grådighed og kapitalismens bagside. 
Pluto vil bevæge sig i Stenbukken frem til 2024, 
men undervejs vil den mødes, først med Lilith 
(18. maj 2018), og senere med Saturn og Ju-
piter (2020). Der er således åbnet for vældige 
muligheder, hvor misforhold kan komme for en 
dag og blive reformeret. 

Men alt afhænger af os selv. Jo mere vi tager 
vores ansvar alvorligt og nægter at lukke øjnene 
for misforhold i samfundet, jo længere når vi. 


