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Nye muligheder
P

lanet betyder ’vandrer’ på græsk, dvs. en
vandrestjerne, der bevæger sig på baggrund fixstjerner, der er fikserede på
firmamentet. En opfattelse, der hører renæssancen til, og som faktisk har været gældende siden
oldtiden og frem til år 2006.
Her besluttede astronomerne, at det var på
tide at få en mere tidssvarende definition.
Anledningen var opdagelsen af et nyt himmellegeme, der syntes lidt større end Pluto. Med
udsigten til en sværm af nyopdagede planeter
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de kommende årtier, skabtes en særlig kategori,
kaldet dværg-planeter. Pluto kom med i denne
gruppe, hvilket var et held for astrologerne. Planeten virker som før, så de nye dværgplaneter
virker så nok også som planeter – efter princippet: En dværgkanin er også en kanin.
Året 2006 gav os Pluto, Eris og Ceres som
dværgplaneter. Den første kender vi godt, men
de to andre er nye. Derfor står vi med disse to
nye planeter og må som astrologer dykke ned i
deres betydning i horoskoperne. Dette nummer
af ASTROLOGIKON rummer kun én eneste artikel. Den tager til gengæld fat på Eris og Ceres
for alvor, så vi kan begynde at bruge dem på
linje med de øvrige planeter i praktisk tydningsarbejde – herunder også som herskere. –red
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Der anvendes overalt Koch huse og middel Måneknude. Horoskopdata er i noterne bagest.

Tolv tegn

en artikel af
Maria Kay Simms

og tolv klart forskellige herskere
Forsvar for Ceres som moderne hersker i Jomfruen
og Eris som moderne hersker i Vægten

I

2006 indsatte astronomerne
to nye planeter i vores solsystem – altså ”dværgplaneter” for at være helt præcis.
Pluto blev degraderet til den
nye kategori af dværgplaneter,
som blev skabt efter opdagelsen
af Eris, en større planet som var
i kredsløb uden for Pluto. Eris
blev føjet til den nye kategori,
og så blev Ceres, det største
himmellegeme i asteroidebæltet, der befinder sig mellem
Mars og Jupiter, forfremmet til
en status som dværgplanet. Farverige børnebøger blev hurtigt
udgivet for at hjælpe børn med
at lære den nye planetrækkefølge, og National Geographic
afholdt en konkurrence om et
nyt vers, som børn kunne lære
udenad, som kunne hjælpe
dem med at huske planetsystemet. Med en påmindelse til
astrologerne om, at der må inkluderes et ord med E for Earth
(Jorden), er her vinderbidraget,
som det blev indsendt af Maryn
Smith fra Montana, som da var
elleve år gammel: ”My Very Exciting Magic Carpet Just Sailed
Under Nine Palace Elephants.”
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(Mit meget spændende magiske tæppe er netop
sejlet under ni paladselefanter) (1). I 2006 udgav
jeg også The New American Ephemeris for the
21st Century, 2000-2100, Michelsen Memorial
Edition, som medtager Ceres og Eris.
Nu, næsten seks år senere, ser vi kun lejlighedsvis Eris medtaget af astrologer, og meget
sjældent ser vi Ceres brugt i horoskoper, med
mindre Pallas, Juno og Vesta også er med. Selv
om det er blevet oplyst grundigt til Astro Computing Services’ (ACS) kunder, at det er gratis at
tilføje Eris og Ceres til enhver beregning, og at
alle versioner af efemeriden er blevet opdateret
med de nye JPL (Jet Propulsion Laboratory – et
rumforskningsorgan under NASA (o.a.)) data og
nu inkluderer Eris og Ceres som planeter, er der
kun få kunder, der ønsker dem medtaget i deres
horoskoper. (2)
Eller er der overhovedet nogen, der har
behandlet Pluto anderledes end før? Jeg har
ikke set noget tegn på det. Jeg ser lejlighedsvis
artikler, som diskuterer Eris, men meget lidt
eller ingenting om Ceres, med mindre hendes
tre tidlige søsterasteroider medtages på lige fod.
Hvorfor?
Betegnelserne for Eris og Ceres har bragt
antallet af ”planeter”, som vi bruger i vores
geocentriske horoskoper op på ti – eller tolv
med himmellysene, Solen og Månen. Selvfølgelig kan man indvende, at Eris og Ceres kun
er ”dværgplaneter”, og således ikke behøver at
regnes med. Men er man klar til at fjerne Pluto
fra sine horoskoper? Nej? (Det troede jeg nu heller ikke.)
Hvorfor er der så mange astrologer, der stadig ignorerer Eris
og Ceres-som-planet? Er
tanken om en Stridens
Gudinde så ubehagelig? Og hvorfor nægte
Ceres hendes forfremmelse? Hvorfor giver
vi ikke denne planet
dens rette plads?
Vi har nu nok planeter til en særskilt
hersker for hvert af
de tolv tegn. Hvilke
planeter der end er blevet eller måske vil blive
opdaget, så var det Eris og
Ceres, der ”kom først”, så vi
bør følge det for længst fastlagte
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Det virker bare ikke helt fair,
hvis Jomfruen, den eneste gudinde i Zodiakken, skulle have
en mandlig gud som hersker.
mønster og betegne dem som moderne herskere. Og desuden virker de tegn, som de bør
herske i, faktisk fortolkningsmæssigt!
Diagrammet (nedenunder) viser som et mønster, at hver gang en ny planet er blevet opdaget,
er den blevet betegnet som moderne hersker
over det af de to tegn i Zodiakken, som har den
fjerneste ”klassiske” planet som hersker. Prøv at
følge hjulet rundt i hver retning fra Solen og Månen og læg mærke til: Fra Ptolemæus’ tid blev
Stenbukken og Vandbæreren, som ligger modsat
himmellysene på hjulet, styret af den dengang
fjerneste kendte planet, Saturn. Uranus, som
blev opdaget i 1781, blev moderne hersker
i Vandbæreren (det andet tegn af de to med
samme hersker), mens Stenbukken blot beholdt
Saturn. Efter at Neptun blev opdaget i 1846, fik
det sidste af de to tegn, hvor Jupiter herskede,
Fiskene, Neptun som moderne hersker, mens
Skytten blev alene om at have Jupiter. Efter at
Pluto blev opdaget i 1930, stod de to tegn, hvor
Mars herskede, nærmest i køen til forandring.
Det andet tegn, Skorpionen, fik Pluto, mens
Vædderen blev alene om Mars.
Det næste tegn i ”køen” til at få en ny
hersker er Vægten, det andet af
de to tegn, der har Venus som
hersker. Den næste planet,
der blev opdaget efter
Pluto, var Eris. (Udgiverens note: Chiron, der
blev opdaget i 1977,
er hverken planet
eller dværgplanet.)
Så Vægten bør få Eris
som moderne hersker.
Så enkelt er det – hvis
vi følger en for længst
anerkendt præcedens.
Er der nogen, der
tænker Nå!? Så tænk en
gang til. I mytologien er
Eris søster til Ares (som også
hedder Mars), og Mars’ tegn,
Vædderen, står i opposition til Væg-
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Ceres og Eris

”

Udnævnelsen af Eris og Ceres har
bragt det totale antal ”planeter”, som
vi bruger i vores geocentriske horoskoper, op på ti – eller rettere tolv
med himmellysene, Solen og Månen

ten, selvfølgelig. (Hvilke søskende slås aldrig?)
Ifølge myten om Eris er hendes talent at inspirere, ophidse eller endda manipulere andre. Så
søster ophidser, og bror går i kamp. Det passer.
Venus er den pæne, velafbalancerede side af
Vægten, men der er en anden side af dette tegn.
Hvor mange Vægteksempler kan vi nævne, som
altid er perfekt og ligevægtigt afbalancerede? Og
siger vi ikke, at Vægten, i modsætning til Vædderen, også forbindes med konkurrenter eller
åbne fjender?
Det næste himmellegeme, der blev betegnet
som en planet efter Eris, er Ceres, og de næste
(og sidste) tegn med samme hersker, Merkur, er
Tvillingerne og Jomfruen. Det andet af de to,
Jomfruen, vil få Ceres som moderne hersker …
og se, Ceres er Jomfruens helt eget stjernebillede. (Jomfruens stjernebillede blev faktisk kaldt
Ceres i det gamle Rom.) Det er guddommelig
retfærdighed, der arbejder her! Bør det feminine
jordtegn Jomfruen ikke have sit eget stjernebilledes gudinde som hersker? Selvfølgelig bør hun
det. Hun kan måske endda holde op med at
blive kaldt ”gold”, planter kan blomstre under Jomfruens Måne, og vægten fra Jomfruens
hvedeneg vil ligge på hendes årstid med rigelig
høst.
Jeg har faktisk aldrig været tilfreds med Merkur
som enehersker i Jomfruen. Det virker bare ikke
helt fair, at Zodiakkens eneste gudinde skulle
have en mandlig gud som hersker. Jeg ved, at
mange Jomfruer priser Merkurs intellektuelle
skarpsindige indflydelse, men bagsiden beskriver ofte noget, der er mere beslægtet med en
sippet, usexet gammeljomfru. Ceres som medhersker i Jomfruen vil efterhånden ændre det
billede.
Med hensyn til tegnets navn Jomfruen, forbundet med ung pige eller netop jomfru, er det
interessant, at gudinderne oprindelig netop ikke
er jomfruer. De er mødre – Demeter i Græken-
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land, Ceres i Rom. De unge piger ville være
Persephone eller Proserpina, deres døtre. Jeg har
spekuleret på, om man måske har fået et nyt syn
på Ceres konstellationen med kristendommens
indtog i Romerriget, men jeg har foreløbig ikke
kunnet finde en reference at citere.
Men jeg fandt en fascinerende henvisning til
de gamle begreber om jomfruelighed i en bog af
Marguerite Rigoglioso, Ph.D., en kendt forfatter, forsker, taler og universitetsprofessor, som
giver kurser om kvinder og religion. I The Cult
of Divine Birth in Ancient Greece (Dyrkelsen af
guddommelig fødsel i det gamle Grækenland
o.a.) skriver Rigoglioso, at de gamle troede,
at en præstinde med meget hengiven træning
kunne blive gravid uden deltagelse af en mand
– hverken menneskelig eller guddommelig.
Præstindens jomfrufødsel gav almindeligvis en
pige, og var helliget skabelsen af pigebørn i meget gamle dage, da samfundet mest var matriarkalsk. Selv om denne tro ligger lang tid før de
græske Olympiske guder, argumenterer forfatteren for, at nogle af de mest kendte græske
gudinder var jomfrumødre. Hun identificerer
specielt Demeter som en jomfrufødt gudinde, og
således jomfru. Ceres er selvfølgelig det romerske navn for den samme gudinde. (Bemærk: jeg
diskuterer ikke videnskab her, men dette var en
gammel tro, som kan have ført til navngivningen af Jomfrukonstellationen.) Det kan måske
også interessere jer, som det interesserede mig,
at Rigoglioso beskriver et meget specielt højere niveau af præstindeværdighed, som kunne
blive ”rent sønne-fødende”, en ekstraordinær
begivenhed, som præstinden blev ophøjet til
for at ”have inkarneret en ’anden end’ sig selv,
dog stadig uden hjælp af en mandlig befrugter
… Det mandlige hellige barn … blev gjort til
’konge’ og forventedes at indvilge i en rituel død
for at gavne menneskeheden.” (3)
Selv om Rigoglioso gør opmærksom på, at
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”en detaljeret analyse af emnet jomfrufødsler i
gnostiske tekster er uden for denne bogs sigte,”
henviser hun faktisk til en gnostisk passage fra
Nag Hammadi Codex V, som er et ”forbløffende
vidnesbyrd” om den gamle tro på ”sønne-fødsler” med religiøse formål. Det medfører noget,
som jeg har læst for mange år siden i forskellige
bøger, som jeg nu ikke kan finde til at citere: at
de gamle troede, at Maria af Nazareth blev viet
til et tempel i en alder af tre og blev opfostret
der som en højt uddannet præstinde, som blev
omhyggeligt forberedt på sin fremtidige rolle.
Selv om vores moderne versioner af Marias
historie lægger vægt på den Hellige Families
simple status, afbilder hundredvis af renæssance- og tidligere malerier en ældre opfattelse
af rigdom, uddannelse i Templet og beskyttelse
af Maria mod fødsel før Templets godkendelse af
den meget erfarne Josef som hendes ægtemand
og beskytter af hendes jomfrudom. Hvis nogen
er interesseret i at fremskaffe materiale om dette,
så prøv at søge online, man vil finde mange
sider med kilder.
Hvis man søger på ordet ”jomfru”, vil man
også finde, at jomfru i gamle kulturer ikke nødvendigvis betød kysk, men i stedet simpelthen
definerede en ung kvinde, eller en kvinde, som
ikke ejedes af nogen mand, og som var uafhængig. Talrige sider henviser til et bibelcitat i
Esajas 7:14, hvor det hebræiske ord, der bruges
for jomfru, er Almah, som ikke har noget at
gøre med sex, men betyder en ung kvinde. Hvis
kyskhed var inde i billedet, ville man have brugt
et andet hebræisk ord, betulat. (4)
Lad os se på nogle få eksempler på, hvordan
Eris og Ceres måske arbejder som herskere i
horoskoperne. Jeg vil begynde med Ceres, og så
vende tilbage til Eris.
Fortolkning af Ceres
og hendes mytologi i horoskoperne
Der er allerede skrevet meget om Ceres som
asteroide, så den slags fortolkninger kan fornuftigvis forventes at forblive gældende for Ceres,
planeten. Som modergudinde involverer hendes
mest velkendte myte fra det gamle Rom hendes
datter Proserpina (tidligere, i Grækenland, hedder disse to Demeter og Persephone). Afhængig
af hvilken version af myterne man læser, bliver
datteren bortført af, eller løber frivilligt væk med
Underverdenens Hersker (Hades i Grækenland,
Pluto i Rom). Personlig foretrækker jeg den ver-
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sion af myten, hvor datteren og Mørkets Herre
ser hinanden gennem en drømmetåge. Han
kommer efter hende i sin vogn trukket af sorte
heste, og hun følger villigt med ham. Underverdenens dronnings sølvkrone viser sig på hendes
hoved, da hun begiver sig ind på hans område.
Hun spiser granatæblekerner som besegling af
et helligt ægteskab. (5)
Ceres sørger over tabet af sin datter ved at
holde op med at tage sig af plantelivet, hvilket
sender Jorden ud i den første vinter. Efter megen
overtalelse af Ceres fra andre guddomme, opnås
en kompromisaftale, således at Proserpina besøger Jorden og sin mor hvert forår og sommer, og
så vender tilbage til sin mand og Underverdenen om efteråret, hvor hun omsorgsfuldt hjælper
til med at byde de afdødes sjæle velkommen og
forberede sjælene til at vende genfødte tilbage
til Jorden. Ceres får Jordens planteliv til at sove
under Proserpinas årlige fravær, og således skabes årstiderne.
Ceres er en hengiven mor og kærlig, helt sikkert. Hun har en dyb omsorg for alle levende
ting, når hun omhyggeligt plejer planter, og i
udvidet forstand alle dyr og mennesker, som er
afhængige af en god høst. Men hun har tydeligvis også en evne for ”kvælende moderskab”, for
at føre ”mor ved bedst” tanken for langt ud, til et
punkt, hvor hun næsten mister den datter, som
hun elsker. Hun er i stand til at være stædig med
at få tingene lige præcis som hun vil have dem,
men ikke desto mindre er hun også i stand til at
være fleksibel, hellere end at risikere at ødelægge forholdet til sin datter. Selv om Proserpina er
uafhængig nok til at træffe sine egne valg, lærer
hun alligevel af sin mor det gode ved at acceptere ansvar og tage sig omsorgsfuldt af andre.
Nå, lyder dette ikke som Jomfruen? Så er der her
nogle eksempelhoroskoper.
Ottelingernes mor
Historien om en ”octomom” (mor til ottelinger
o.a.) var i nyhederne, da jeg først begyndte at
samle materiale om dette Ceres-Eris emne. Med
den tanke, at der bestemt burde være en forbindelse med moderskab og Ceres i Nadya Sulemans horoskop, kiggede jeg efter hendes fødselsdata, som fandtes på AstroDatabank (www.
astro.com) og betegnedes som AA, baseret på
fødselsattesten. Octomoms fødselshoroskop har
Ceres i Tyren i konjunktion med Sydlig Måneknude i 3. hus, i opposition til Nordlig Måneknude i 9. hus. (Se Horoskop 1, det indre hjul,
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nedenfor.)
Kommunikation og offentlighed? Åh ja, i
den grad! Er moderskab en vigtig rolle for
hende? Igen ja, det må jeg
nok sige! Hun havde allerede seks
børn, før hun blev gravid med ottelinger. Månen
og Venus er i Jomfruen, og således styret af Ceres, og Nadyas Sol-Saturn konjunktion i Krebsen
er i 5. hus for børn.
På det tidspunkt hvor hendes første otteling
blev født (det ydre hjul), var transit Ceres i Nadyas 7. hus i konjunktion med hendes Vertex (et
punkt, der peger på skæbne) med en orbis på
kun 1°35. Transit Merkur-Mars konjunktion var i
kvadrat til hendes Jupiter, i trigon til Ceres i hendes fødselshoroskop, og i opposition til hendes
Sol og Saturn i Krebsen. Transit Venus og Uranus i Fiskene var i trigon til fødselshoroskopets
Sol-Saturn. Alle otte fødsler skete ved kejsersnit
indenfor et tidsrum på fem minutter, og heldigvis var alle babyer raske.
Personlige overvejelser om Ceres
Efter at have set dramaet med Ceres’ kontakter
hos Octomom, gjorde jeg hvad de fleste astrologer, som også er mødre, ville gøre: Jeg scannede
mit eget horoskop (ikke vist) for at se, om Ceres
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Inderst: Octomom
Yderst: Først fødte otteling

var til stede
ved mine fødselstidspunkter.
Hvad jeg fandt, er
tilstrækkelig interessant til, at andre mødre
måske ønsker at gøre det
samme – og det vil interessere mig
at høre, om det også virker for jer. Min Ceres i
fødselshoroskopet i Skorpionen er i tæt trigon til
mit Lykkepunkt i Krebsen. Jeg har tre døtre, og
jeg fandt tætte aspekter fra transit Ceres til mit
horoskop for hver af dem, både ved fødslen og
også ved det sandsynlige tidspunkt for undfangelsen. For den første datter var Ceres i trigon
til min Mars ved undfangelsen og i konjunktion
med Venus ved hendes fødsel. For den anden
datter var Ceres i sekstil til min Sol ved undfangelsen, og så i trigon til Venus ved hendes
fødsel. For den tredje datter var Ceres i konjunktion med min Ascendant ved undfangelsen
og i sekstil til Merkur ved fødslen. Alle nævnte
aspekter med en meget tæt orbis.
Der er dog også facetter af Ceres ud over det
at blive mor, og der er talrige udtryk for ”moderskab”. Man kan tage sig af dem, som er syge,
eller ”være mor” for en virksomhed eller en
organisation, eller undervise i skolen. Og apropos dette gik jeg videre med at tage en hurtig
gennemgang mere af min efemeride og blev
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Inderst: Clara Barton
Yderst: Røde Kors etableret

faktisk overrasket over
at bemærke
(eftersom jeg
indrømmer, at jeg
slet ikke havde studeret asteroiderne meget, før
Ceres blev forfremmet til planet)
at Ceres var i spil for mig i alle de kategorier af
omsorg, jeg lige har nævnt. Transit Ceres var i
konjunktion med min Pluto da jeg påbegyndte
min første stilling som folkeskolelærer. I 1990,
da jeg tog mig af min mand og derefter var nødt
til at overtage ledelsen af hans virksomhed efter
hans død, var Ceres i Krebsen konstant i transit
til betydningsfulde positioner i mit horoskop.
Først var Ceres i konjunktion med min Måne
(5° Krebs) på 8. husspids i måneden før Neil
døde. I den næste halvanden måned fortsatte
Ceres gennem mit 8. hus for at gå i sekstil til
min Uranus (24° Tyr i 6. hus), i trigon til min Sol
(26° Skorpion i 12. hus), og så i sekstil til min
Neptun-MC på 27-28° Jomfru. Senere, da jeg
blev leder af NCGR (National Council for Geocosmic Research – det nationale råd for geokosmisk forskning – en institution, der giver sig af
med astrologisk forskning og uddannelse (o.a.))
var Ceres i transit til min Descendant (9° Vægt).
Da jeg genetablerede mit ACS (Astro Computing
Services (o.a.)) i sommeren 2008 var Ceres i
Astrologikon – nr. 3, april 2013, 2. årgang

transit gennem Krebsen
igen. Hvor Ceres hersker? Ceres
er medhersker over
min Jomfru MC. Det hele
passer.
Clara Barton
Den berømte sygeplejerske Clara Barton etablerede det Amerikanske Røde Kors den 21. maj
1881 efter sine tidligere erfaringer med at pleje
soldater i krig og få anerkendelse af tropperne
og det kærlige kælenavn ”Slagmarkens Engel”.
Ceres er stærk i 10. hus i hendes fødselshoroskop som en del af et Stenbuk stellium. (Se
horoskop 2, det indre hjul.) Lige mellem hendes
Sol og Måne er Ceres i svag konjunktion med
begge himmellys og meget tæt på det præcise
midtpunkt mellem Sol og Måne.
Jeg kunne ikke finde noget tidspunkt nævnt
for stiftelsen af Røde Kors – kun datoen og at
det fandt sted i Washington D.C. – selv om jeg
faktisk smilede lidt, da det sekundære middagshoroskop viste en Jomfruascendant (det
yderste hjul). Givet dette faktum, plus at Clara’s
korrigerede horoskop har Jomfruen på 7. husspids (partnerskaber), ser det ud til, at lige meget
hvad, er det Ceres, der hersker.
Det er interessant, at både Røde Kors’ horo-
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skop og
Clara
Bartons
fødselshoroskop
har et
stellium
med fem
planeter i
jord: Claras
i Stenbukken,
Røde Kors’ i Tyren. Ud af Røde
Kors’ Tyreplaneter
danner alle undtagen Pluto tætte trigoner
til Claras Stenbukkestellium:
Neptun til Claras Måne og Ceres, og
Røde Kors’ Venus-Saturn-Jupiter til hendes SolUranus-Neptun. Røde Kors’ Pluto er tæt på en
eksakt sekstil til Claras Ascendant-Pluto. Ceres
i Røde Kors på 20° Skytte er i konjunktion med
Røde Kors’ Måneknude og Claras Merkur; alle
disse er i tæt trigon til Claras Jupiter-Saturn konjunktion i Vædderen.
Eleanor Roosevelt
Eleanor Roosevelt, en af vores allerstørste førstedamer, var også aktivist og mor til seks børn.
Hendes fødselshoroskops Ceres er i Jomfruen
i 9. hus. (Se Horoskop 3, det indre hjul). Ved

”

Der findes facetter af Ceres,
der ligger ud over at blive mor
– man kan også påtage sig at
pleje dem, der er syge.
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Inderst: Eleanor Rosevelt
Yderst: FDR’s første indsættelse

fødslen af
hendes
første
barn
var
Ceres
på 1°49
i Tyren i
trigon til
fødselshoroskopets
Venus (hersker
over hendes 5.
hus) på 3’49 Jomfru. Ved hendes sjette
barns fødsel dannede
retrograd Ceres på 29°39 Tyr
med en orbis på mindre end 1 grad
et kvadrat til hendes fødselshoroskops Jupiter
og var kun 10 minutter fra en eksakt trigon til
Uranus i hendes 9. hus (børnenes horoskoper
vises ikke).
Vi kunne fortsætte med hendes andre fødsler,
men lad os se på hendes ”moderrolle” for nationen, for de undertrykte overalt, og selvfølgelig
for hendes mand, Franklin Delano Roosevelt,
som på det tidspunkt, hvor han første gang blev
valgt til præsident, allerede var handicappet af
polio og lænket til en kørestol. Hun blev hans
”øjne og ører”, og rejste vidt og bredt på hans
vegne og for at tjene De forenede Stater og
mange mennesker. Hun udtalte sig offentligt
mod racediskrimination på et tidspunkt, hvor
der var udbredt voldsom modstand mod hendes
standpunkt, og hun fik stor indflydelse på at
skabe rettigheder for afro-amerikanerne. Efter
FDRs død blev hun valgt af de delegerede som
forkvinde for FNs kommission for menneskerettigheder (i 1946) og fortsatte med at være
fremtrædende i kampen for borgerrettigheder.
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I 1961 udpegede præsident John F. Kennedy
hende igen til FN og som leder af Præsidentens
Kommission for Kvinders Status. Hun arbejdede
uophørligt for de sager, hun havde valgt, indtil
hun døde af tuberkulose i 1962 i en alder af 78.
Det yderste hjul i Horoskop 3 viser indsættelseshoroskopet for FDRs første præsidentperiode,
da Eleanor blev førstedame. Bemærk at Solen
ved Indsættelsen, på 13° Fisk i Eleanors 3. hus,
er i opposition til hendes fødselshoroskops Ceres på 13° Jomfru i 9. hus. (Lad jer ikke forvirre
af dato og tidspunkt for Indsættelsen. FDRs
første Indsættelse i marts 1933 skete før loven
fra 1937, der bestemte, at alle præsidentindsættelser fremover skulle holdes den 20. januar ved
middagstid).
Ceres i indsættelseshoroskopet er også i
Eleanors 3. hus, i svag konjunktion med Solen,
og i tættere konjunktion med Venus og Nordlig
Måneknude, og i opposition til hendes Venus i
fødselshoroskopet. Denne vægt på 3.-9. hus aksen passer godt til den enorme indflydelse, som
Eleanor fik gennem kommunikation. Det er også
interessant, at Månen i indsættelseshoroskopet
er i tæt konjunktion med Eleanors Descendant,
og også danner et tæt kvadrat til hendes Lykkepunkt, hendes Eris (der, som du vil se i næste
afsnit, er positiv i denne kontekst), og Indsættelsens Jupiter. Indsættelsens Pluto-Ascendant er i
konjunktion med Eleanors Måne og i kvadrat til
hendes Sol og Måneknuderne. Eleanor havde en
transformerende virkning på rigtig mange mennesker gennem sin tjeneste.

x
En teori for at tyde Eris
Tom Canfield, som er min kontorleder i Astro
Computing Services, kørte trykte tests på hvert
af vores horoskop- og beregningsmuligheder
efter at Rique Pottenger var færdig med at
programmere vores beskyttede horoskop service system således at Ceres (alene, uden Juno,
Pallas og Vesta) og Eris kunne blive vist i alle
vores horoskoper og beregningslister. Tom blev
nysgerrig efter, hvordan vi kunne bringe gyldige
fortolkninger for Eris, eftersom hun bevæger sig
meget langsomt. Er der i det hele taget nogen
nulevende, som har Eris i et andet tegn end
Vædderen? Ifølge The New American Ephemeris
for the 20th Century, 1900-2000 at Midnight
ville vi være nødt til at gå tilbage til begyndelAstrologikon – nr. 3, april 2013, 2. årgang

sen af 1926, da Eris kortvarigt gik retrograd ind
i Fiskene ... så der er nogen, men ikke særlig
mange.
Tom besluttede, at det for at studere Eris effektivt ville være bedst at stille historiske horoskoper, hvor hendes bevægelse gennem tegnene og
i forskellige aspekter kunne ses klarere gennem
hundreder af år og gennem adskillige tegnskift.
Han valgte at begynde med horoskopet for De
forenede Stater – og ja, jeg ved godt, at tidspunktet for USA’s horoskop er diskutabelt. Men
de fleste af os kan i det mindste blive enige om
den 4. juli 1776 som nationens fødselsdag. På
den baggrund bliver studiet af Eris helt tydeligt,
når hun går i transit gennem forskellige historiske begivenheder.
Resultaterne af Toms første forskning viste sig
at være virkelig interessante, både for hans fascinerende anekdoter om amerikansk historie og
nationens fædre, og for hvor godt den forskning
først inspirerede ham til teorien om, hvordan
Eris virker, og derefter fortsatte med at støtte den
fint. Vi har udgivet hans bog, Yankee Doodle
Discord. (6) Jeg vil ikke røbe for meget af det,
som er oplysende læsning, men med Toms accept og med tak til ham har jeg i denne artikel
brugt grundelementerne i den teori om Eris, som
Tom udviklede. Jeg har siden afprøvet den på
talrige andre horoskoper og fundet, at den til
stadighed virker! Toms teori kan, når man først
har forstået den, bruges på et hvilket som helst
fødselshoroskop, både til horoskopfortolkningen
selv og også til aktuelle mønstre.
Tom udledte sin teori af myten om Eris og det
gyldne æble og af sin undersøgelse af transitter til USA’s horoskop gennem mange år, fra
Revolutionskrigen til nutiden. Han studerede
horoskoper for begivenheder og også for grundlæggerne, og opdagede, at Eris’ hårde aspekter
til andre planeter virker temmelig positivt, og
måske bidrager med en ekstra ladning energi,
som kan styres af den planet eller det himmellys, der i aspekt til Eris. Men når Eris er i et blødt
aspekt, så pas på! Det er, når strid sandsynligvis
bliver åbenbar – og besværlig. Tom kalder det
for ”Ven-Fjende (Frenemy) Princippet”.
Hvordan passer det sammen med myten?
Glimrende. Det er når Eris bringer gaver (disse
tilsyneladende uskyldige og smukke sekstiler
og trigoner), at hun er farlig. Når vi klart kan se
hende som den, hun er, i åben, modig udfordring (som i kvadrat, kvinkuns eller opposition),
så kan vi håndtere hende. Energien og temaet
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hos den fødselsplanet, der bliver aspekteret af
Eris, dominerer. Som altid er det i høj grad op til
os, hvordan vi vælger at kanalisere vores energi,
men hvis man udtrykker fødselsplaneten i hårdt
aspekt til Eris godt, øger Eris ens energi snarere
end at ødelægge den.
Tom og jeg er ikke helt sikre på, om konjunktionen oftest virker som et blødt eller et hårdt
aspekt – Tom mener, at konjunktionen vender
op og ned på tingene, men det kan ikke defineres som godt eller skidt. Jeg har en personlig
erfaring med konjunktionen i en meget positiv
periode af mit liv, som godt kan siges at have en
tendens til at vende op og ned i sig, men hvis
det er sådan, kan både op og ned være gode.
Eris var i transit til min Sydlige Måneknude i 4.
hus for hjemmet gennem alle de fire år, hvor jeg
var væk fra hjemmet næsten hele tiden, bortset
fra nogle få dage i begyndelsen og slutningen
af sommeren og vigtige skoleferier: Jeg boede i
en anden by for at arbejde sommeren over og
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boede på mit universitet resten af året. Men jeg
havde et dejligt hjem, og jeg elskede også college og mit sommerjob – alt var godt. Men ud
fra Toms forskning ser konjunktionen ud til at
variere, så det vil kræve flere studier at forstå de
forskellige former, den kan tage. I kan hjælpe:
Studer Eris med denne tanke i hovedet, og lad
os det vide!
Nå, lad os se på nogle horoskoper.
Tiger Woods
Et interessant eksempel på Eris som hersker
i Vægten kan ses i horoskopet for golfstjernen
Tiger Woods. Tiger har Vægten på 2. husspids
(penge, ejendom), og Eris i 7. hus (Vægtens
eget hus og ægteskabets hus) i konjunktion
med Jupiter. (Se Horoskop 4). På tidspunktet for
bilulykken den 27. november 2009, som udløste begivenheder, der førte til hans sexskandale,
var transit Eris på 21 grader Vædder i Tigers 7.
hus, men i konjunktion med 8. husspids og i
2. årgang, april 2013, nr. 3 – Astrologikon

Inderst: Tiger Woods
Yderst: Ulykken, der udløste
skandalen

tæt trigon til
Månen på 4.
husspids. Potentialet for Eris’ strid,
som involverede hans
kone, hans penge, de fælles
ressourcer i hans ægteskab og
hans hjem, kunne ikke være tydeligere.
Eris i Tigers fødselshoroskop er i konjunktion med Jupiter i 7. hus (ægteskab), i trigon til
Neptun i 3. hus (tænkning, kommunikation) og i
sekstil til Mars (hersker i 8. hus for sex og fælles
ressourcer) i 9. hus (tro, idealer, juridiske sager).
Ifølge Tom Canfields forskning er alle disse trigoner og sekstiler fra Eris ikke gode, og konjunktionen er i bedste fald usikker, så intet af dette
lover godt. Eris’ bløde aspekter og husplacering
indebar bøvl med emnet sex og bedrageri. ”De
seneste nyheder” var fulde af masser af ballade
for Tiger efter ulykken. Han mistede sponsorater,
og en skilsmisseproces fulgte.
Men (når vi bruger Toms teori om Eris aspekter) kunne Eris-Jupiter oppositionen til Pluto i
Vægten i Tigers 1. hus, og deres kvadrat til hans
Sol, rummer et løfte om, at balladen i starten af
skandalen, som førte til et opbrud i hans ægteskab, vil blive en positiv personlig transformation, hvis og når Tiger lærer nok af oplevelsen til
at håndtere sin energi godt fremover.
Efter adskillige måneders adskillelse fra golf,
Astrologikon – nr. 3, april 2013, 2. årgang

mens skandalen gav konstante overskrifter,
begyndte Tiger at
deltage i golfkampe
igen, men selv om han
modtog psykologisk rådgivning,
var et problem med fokus og lunefuld adfærd ret tydeligt i hans optræden. Han var ikke i
stand til at leve op til sine egne eller sine loyale
fans’ forventninger, og dette kunne ses i hans
mangel på elegance. Han syntes endnu ikke helt
at forstå, at han var nødt til at ændre attitude for
at håndtere den ekspansive magt i fødselshoroskopet hos Jupiter-Eris i opposition til Pluto.
I sin langsomme transit fortsætter Eris med at
danne trigon til hans fødselshoroskops Måne-IC,
hvorfor han kan ændre sig, hvis han har viljen
til det. Hvis han gør det indre arbejde, som det
kræver at vokse i forståelsen af, hvad han har
gjort, og hvad han skal gøre for at ændre sig, så
kan han med styrken i Jupiter-Pluto oppositionen kanalisere Eris’ energi positivt i retning af
transformation af sin opfattelse og sine holdninger, og genvinde det fokus, som han har behov
for, hvis han skal have held til at genvinde sin
position som mester-golfspiller.
Omkring midten af 2012 har jeg bemærket,
at Tiger er vendt tilbage til at konkurrere i de
vigtige golfkampe og klarer sig meget bedre,
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omend endnu ikke på det niveau, hvor han engang var. Den18. marts 2012 dannede han den
kulørte forside i New York Post med overskriften
”Tigers sexlektioner”, plus underteksten ”Ny
Bog Eksklusiv: side 3”. Ifølge The Post er denne
ny bog en ”fortæller alt” af Tigers træner, Hank
Haney. Sådan ser det ud til, at historien har nyt
liv og sandsynligvis vil følge ham altid. (7)
Efter at have hørt om bogen kiggede jeg selvfølgelig på Tigers horoskop igen. Eris havde ikke
flyttet sig meget. Da hun var gået retrograd og
direkte igen, forblev hun meget tæt på det sted,
hvor hun var på tidspunktet for ulykken i 2009.
Transit Jupiter bevægede sig gennem Vædderen
og ind i Tyren (Tigers 8. hus) og var i trigon til
hans Sol i 4. Jupiter er nu i Tvillingerne og vil
næsten nå hans Mars i oktober 2012, men så
gå retrograd en grad før konjunktionen. Transit
Saturn i Skorpionen er i hans 2. hus og vil blive
der et godt stykke ind i 2014. Transit Pluto er i
konjunktion med hans Sol. Noget er under forandring … eller burde bestemt være det. Transit
Jupiter over hans MC i maj 2013 bliver værd at
holde øje med. Og stadigvæk, Eris som er medhersker over Tigers 2. hus befinder sig nu i nærheden af hans 8. husspids og vil bevæge sig ind
i hans 8. hus og blive der i mange år. Tiger ville

Lindsay Lohan (middag)
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gøre klogt i at koncentrere sig om sit golfspil og
være meget forsigtig med 8. hus forbindelser, for
at de ikke skal kaste ham ud i endnu flere 2./8.
hus finansielle problemer af Eris’ slags.
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan, den berømte unge skuespillerinde (tidligere barnestjerne) og popsangerinde,
som begyndte sin karriere som model i en alder
af tre, bringer sig selv ud i vanskeligheder nok
til at skabe overskrifter temmelig tit. Det skete
igen den 8. juni 2012, da hun havde et biluheld
(langt fra hendes første) og totalskadede sin
bil, en ny Porsche. Eftersom jeg kiggede efter
gode eksempler på Eris i horoskoper, besluttede jeg naturligvis at kigge på Lindsays. Ikke
overraskende fandt jeg, at hun er et ret brugbart
eksempel til støtte for Eris som moderne hersker
i Vægten. Lad os først se på hendes fødselshoroskop (se Horoskop 5), som er sat til middag, da
fødselstidspunktet ikke kan bekræftes.
Lindsays Eris danner en stortrigon med hendes
Venus og Uranus, og giver et godt eksempel på
en, der er attraktiv og karismatisk, men en født
ballademager. Fødselshoroskopets Eris danner
også kvadrat til hendes Mars, som (ifølge Canfields teori) kunne afspejle, hvorfor hun altid
slipper af sted med det. Hendes arbejde skaffer
penge til hendes problemløsere, selv når hendes
handlinger skaber ikke-så-gode nyheder. Nu om
stunder kan det at gøre sig bemærket (sørgeligt
nok efter min mening) somme tider være et ak-

Juni 2012 bilulykke
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”

Tidligere hændelser demonstrerer fint, at Eris virker bedst for Bill
Clinton, når den er i spændingsaspekt

tiv. Men dette vil blegne efterhånden, hvis hun
ikke bliver voksen.
På tidspunktet for uheldet (se horoskop 5a) er
den langsomt gående Eris på 22° Vædder stadig
indenfor orbis af de samme aspekter, som Lindsays Eris danner i hendes fødselshoroskop. Men
nu har transit Eris flyttet sig lidt hen foran dem.
I solarhoroskopet (ikke vist) danner Eris på 11°
Tyr en sekstil til Lindsays fødselshoroskops Sol
på 10° Krebs (skaber besvær og er besværlig efter Canfields ”ven-fjende” teori). Tilmed danner
transit Eris en halvsekstil til Lindsays fødselshoroskops Jupiter på 22° Fisk. Dette er et mindre
aspekt, som jeg normalt ikke bruger, men et som
forskellige kilder antyder kan stå for vanskeligheder i den positive brug af de planeter, der er
involverede. Måske bruger Lindsay Jupiter til at
overdrive sin vilde opførsel voldsomt, og således
at spilde denne planets ekspansive potentiale for
succes.
I det tidsfæstede horoskop for ulykken er Eris
i 8. hus i tæt opposition til Saturn i 2. Efter mit
forslag til moderne herskerskab ville Eris være
medhersker i 2. hus i dette horoskop. Eris er i
8. hus, og både Eris og Saturn er i kvadrat til
ulykkens Vertex (skæbne) i 5. hus. Så Lindsays
penge (2. hus) og pengene hos andre, som er
involverede med hende (8. hus) og med hendes
kreative udtryk (5. hus) har en andel i denne
begivenhed. Da Merkur hersker over uheldets
MC (karriere) og er medhersker over Ascendanten, sammen med Ceres i 9. hus, hører Lindsay
måske ganske meget om ansvar og hvordan hun
skal tage det, blive voksen og forandre sig. MC
i horoskopet for dette uheld kan også stå for
autoriteter. og Merkur hentyder til den løbende
Uranus-Pluto kvadrat, som bliver eksakt syv
gange fra juni 2012 til marts 2015, før den slutter. Der er pres på for at Lindsay skal se visdommen i at ændre sig.
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Eris for præsidenter og begivenheder
Da jeg kastede blikket på vores seneste og
nuværende præsidenter efter mulige informationer om Eris, fandt jeg, at både fødselshoroskoperne og indsættelseshoroskoperne (fødslen
til præsidentembedet) viste sig at være interessante. Det kunne være en tilfældighed med så
lille en gruppe, men det ser ud til, at Eris måske
kaster sit æble mod symboler på det, der måske
huskes mest i præsidentperioden. Her er nogle
få eksempler.
Bill Clinton
Den tidligere præsident Clintons horoskop har
Vægten på Ascendanten med Mars og Neptun
i konjunktion på 6° Vægt (Se Horoskop 6, det
indre hjul). Eris på 6° Vædder er i konjunktion
med hans 7. husspids. Med Vægten på Ascendanten ville Eris som medhersker være i det
mindste delvis karakteristisk for hans identitet,
selvudtryk og optræden. Eris er i trigon til Merkur, hvilket viser disharmoni, hvad angår hans
tænkning, og er i opposition til Mars, Neptun og
Ascendanten. Merkur er også i sekstil til MarsNeptun-AC, hvilket kunne være gavnligt for politik, hvor et talent for billedsprog sælger. Men
med den Neptuntrio i blandingen ville han gøre
klogt i at undgå at gøre vold på sandheden. Selv
om Eris’ opposition giver energi til Mars-Neptun-AC konjunktionen, kan Mars’ handlekraft
få et bedragerisk udtryk, når Mars er i konjunktion med Neptun, og med nutidens medier kan
usandheder afsløres lynhurtigt!
Månen i indsættelseshoroskopet (det ydre hjul)
på 7° Stenbuk er i konjunktion med Clintons
IC og danner et tæt t-kvadrat til hans fødselshoroskops Eris opposition Mars-Neptun-AC. Eris
i indsættelseshoroskopet på 16°58 Vædder er
i sekstil/trigon til Clintons fødselshoroskops
Måneknuder på 17° Tvilling-Skytte (sammenslutninger og forbindelser) og i konjunktion med
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fødselshoroskopets
Vertex, et
skæbnepunkt.
Tager vi alt dette
i betragtning, kan vi
måske spekulere på, om
Eris’ snedige ”gaver” (både i
fødsels- og indsættelseshoroskop) af
trigoner til Clintons Merkur og Sydlige Måneknude kan give en præsident og en situation,
hvor evnen til at tænke før han handler – måske
specielt hvad angår kvinder (Månen) – kunne
være temmelig tåget eller bedragerisk. I har sikkert allerede gættet, hvor jeg vil hen med dette.
Synastrien mellem Clintons horoskop og Monika Lewinskys (ikke vist) rummer hendes Eris
på 13°Vægt i trigon til hans Pluto og i opposition til hans Venus. Hans Eris er i sekstil til hendes Jupiter i Vandbæreren og i trigon til hendes
Neptun i Skytten. Det er interessant, at hun også
har Vægtascendant med Eris teknisk i 6. hus,
men i konjunktion med hendes Descendant. Så
både Bill og Monica har Eris som medhersker
for Ascendanten og i huse, som helt sikkert blev
presset af skandalen.
På det tidspunkt, hvor præsident Clinton
kom under anklage, den 19. december 1998,
hvilket kom af Lewinsky skandalen og Paula
Jones’ stævning, var Eris 18° Vædder, og gjorde
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Inderst: Bill Clinton
Yderst: Første indsættelse

sekstilen
og trigonen
til hans Måneknuder eksakt
og kom meget tæt
på en konjunktion
med Vertex i hans fødselshoroskop. Der var masser af
strid, helt sikkert, men Eris’ konjunktion
med lykkepunktet i indsættelseshoroskopet og
Clintons Vertex i fødselshoroskopet, plus hendes
opposition til Vertex i indsættelseshoroskopet og
hendes kvadrat til Uranus-Neptun samme sted
passer godt til, at det lykkedes ham at klare alt
dette og i sidste instans opnå frikendelse.
Clinton forbliver en populær skikkelse internationalt, mens Eris fortsætter med at bevæge
sig fremad i Vædderen. Hen mod slutningen af
2012 nåede hun næsten 22° Vædder, hvor hun
står i opposition til hans Jupiter, selv om hun
ikke vil ramme dette aspekt præcist før 2015.
Begivenhederne viser tydeligt, at Eris arbejder
bedst for Clinton, når hun er i et udfordrende
aspekt.
George W. Bush
Tidligere præsident Bush har Eris i 9. hus i opposition til Neptun og i trigon til Ascendanten.
(Se Horoskop 7, det indre hjul) Terrorangrebene
den 11. september 2001 er et massivt eksem2. årgang, april 2013, nr. 3 – Astrologikon

Inderst: George W Bush
Yderst: Første indsættelse

pel på kaos
og strid, men
Bush’s måde
at håndtere det
umiddelbare efterspil, da han stod midt i
ruinerne af World Trade Center i New York og talte til nationen,
var måske det flotteste tidspunkt i hans præsidentperiode. Transit Eris på 19°57 Vædder var
da retrograd og i opposition til fødselshoroskopets Måne-Jupiter i Vægten og i tæt opposition
til Vertex i horoskopet for hans indsættelse (det
ydre hjul). Eris var også i meget tæt sekstil både
til hans Uranus og til Uranus ved Indsættelsen.
Her ser det ud til, at Eris’ oppositionsenergi
både var dominerende og arbejdede positivt for
ham som præsident, med hensyn til hvordan
han håndterede denne tragiske begivenhed.
Bush’s 4. husspids er i Vægten. Hans tre planeter
i Vægten er i 3. hus for kommunikation.
Under invasionen i Irak den 19. marts 2003
var transit Eris, som nu var gået direkte, vendt
tilbage til de samme aspekter som den 11. september, og på det tidspunkt fik præsident Bush
bredt bifald. Men i august 2005, da orkanen
Katrina ramte New Orleans, var Eris gået frem
til 21° Vædder (horoskoperne er ikke vist). Eris,
som nu havde forladt sine hårde aspekter til
Bush’s fødselshoroskop, dannede en meget tæt
Astrologikon – nr. 3, april 2013, 2. årgang

trigon til hans
Venus på 21°
Løve, og var
også i tæt, blødt
aspekt til hans Måneknudeakse, 20° TvillingSkytte. Han blev skarpt
kritiseret for ikke at have handlet
hurtigt og stærkt nok i kølvandet på Katrina, og
dette har forfulgt hans image lige siden.
I sagen om præsidentens handlinger på nationens vegne ville det være fair at betragte hans
4. hus som hjemlandet. Eris som medhersker for
Vægten, Bush’s 4. husspids, giver så mening, siden alle disse tre begivenheder indebar beskyttelse af hjemlandet, set fra hans synspunkt.
Barack Obama
Præsident Obama har sit fødselshoroskops Eris
i trigon til sin Sol (Se Horoskop 8). Det eneste
hårde aspekt er en kvinkuns til Neptun i 9. hus.
Neptun er i Skorpionen, men 9. husspids er i
Vægten. Det er interessant, at trods Obamas popularitet og hans talent for det oratoriske, er han
som præsident løbet ind i voldsomme stridigheder, der involverer emner, der er forbundet med
de huse, som Eris og Solen indtager: henholdsvis det 2. (penge, finanser) og det 6. (sundhedspleje og job). Eris i indsættelseshoroskopet på
20°42 Vædder er i kvinkuns til Mars i fødselsho-
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roskopets
8. hus, det
andet hus
for finansielle emner.
Men den første
grund til, at jeg
besluttede at kigge på
Obamas horoskop sammen med horoskopet for hans
Indsættelse, var at der faktisk var to Indsættelser: den officielle ceremoni på den dato
og det tidspunkt, som loven foreskriver for alle
præsidentindsættelser, den 20. januar om middagen, og den anden den 21. januar. Da både
Højesteretspræsidenten og præsidenten begge
fortalte sig lidt ved den officielle Indsættelse,
besluttede Obama at have endnu en ceremoni
i Det Hvide Hus den 21. januar kl. 19.35, hvor
han aflagde embedseden igen, bare for at være
sikker. Jeg var nysgerrig efter at se, om der var
nogen chance for, at den langsomtgående Eris
kunne figurere forskelligt nok i horoskoperne
for de to ceremonier til at antyde noget, der var
værd at tale om.
horoskopet for indsættelsen #1 (Horoskop 8a)
er der et stellium, som inkluderer Solen (præsidenten i et mundant horoskop) i 10. hus (præsidenten, det parti, der har magten), men bortset
fra det, har Solen ingen store tætte aspekter,
med mindre vi regner sekstilen til Månen, som
er ude af tegn. Saturn, hersker over MC i Sten-
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bukken
(som også
viser præsidenten), er
retrograd i 5.
hus og i kvinkuns
til Eris i 12. Vægten
er på spidsen af 6. hus,
som også indeholder vertex i Vægten. Eris som medhersker i Vægten refererer til omstridte fokus
på sundhedssystemet og job (eller mere præcist,
manglen på job), som er blevet de vigtige 6. hus
emner i hans præsidentperiode. Obamas håndtering af disse roses af nogle og hades af andre,
og forbliver alt i alt meget kontroversiel. Eris er i
Sekstil til Neptun (udbredt uro, velfærd, socialistiske politiske bevægelser) i 10. hus og er i tæt
opposition til Vertex i Vægten i 6., som Eris ville
være medhersker over. Eris er også i kvadrat til
Mars (militær, krig, forbrydelser, anvendt energi,
industri) i 9. (lov, religion, højere uddannelser,
indvandring, kommende storme). (8) Månen er
afgjort i tomgang på 29°Skorpion, et faktum, der
er velkendt blandt astrologer.
horoskopet for Indsættelse #2 (Horoskop
8b) er Månen nu i bane på 15 grader Skytte i
4. hus (folkets leveforhold, ejendomsværdier,
patriotisme, jordskælv, oversvømmelser, et parti
der ikke har magten) og i tiltagende trigon til
Eris på 20° Vædder i 8., som viser den nationale gæld – som der har været meget strid om.
2. årgang, april 2013, nr. 3 – Astrologikon

(Husk, Eris trigoner
er problematiske, så
den antyder i dette
tilfælde det modsatte
af ansvarlig handling
for at håndtere den
gæld). Mars i Stenbukken i 5. (Senatet, (9)
spekulation og spekulative investeringer,
offentlige skoler) er i
kvadrat til Eris i 8. hus.
Mars er også i trigon til
retrograd Saturn i 1.,
som er i konjunktion
med Obamas Mars i
fødselshoroskopet. 1. hus i mundan astrologi
symboliserer folkets reaktioner og forhold, og en
masse af dem er utilfredse med det, som sker i
Washington. Saturn i 1. repræsenterer begrænsninger for folket, nationale katastrofer, knaphed.
Eris i dette indsættelseshoroskop som medhersker over 3. hus, viser bestemt den massive
mængde af mediedækning og offentlig mening,
som konstant kommer til udtryk. Det 2. hus i
mundan astrologi repræsenterer nationens rigdom, dens skatteindtægter og folkets indtjening
og købekraft. Dets hersker er retrograd Merkur
på 28°58 Stenbuk, som virker temmelig fastlåst.
Indsættelsens Saturn og Obamas Mars danner
en kvinkuns til Eris, så måske rummer det et
løfte om at kanalisere lidt Saturn ansvarlighed til

Første indsættelse
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den nationale gælds
størrelse – selv om vi,
folket, måske håber
at Merkur, hersker i
2. hus, forbliver retrograd med henblik
på den opdukkende
trussel om stigende
skatter!
Nu, tæt på slutningen af præsidentens
første periode og
midt i kampagnen
for valget i november 2012, fortsætter
sundhedssystemet
og det enorme underskud med at være dominerende emner i Obama administrationen. Igen,
det er mere sandsynligt at Eris i blødt aspekt forbindes med stridigheder, end når hun er i hårdt
aspekt. Men Eris’ kvadrat til Mars er blevet tættere i dette andet indsættelseshoroskop. Obamas
Mars og indsættelsens Saturn kan måske stadig
lære at kanalisere Eris energi mod en løsning
af problemerne. Men Republikanerne, det parti
der ikke er ved magten (indsættelse #2s 4. hus,
med Mars og Pluto som herskere), har genvundet flertallet i Repræsentanternes Hus og kan
genvinde mere i valget i 2012. Indsættelse #2s
Saturn hersker i 5., Senatet. Retrograd Saturn
i folkets 1. hus er i opposition til Venus, hersker i 10. (præsidenten og det parti, der er ved

Anden indsættelse
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”

Jeg foreslår, at vi fortsætter det
klassiske herskersystems elegance
ved nu at kalde Ceres den moderne hersker i Jomfruen og Eris den
moderne hersker i Vægten.

magten). Venus er i 7., som repræsenterer den
offentlige mening som reaktion på regeringen.
Under alle omstændigheder, mens Indsættelse
#1 passer til visse vigtige temaer for Obama administrationen, ser det for mig ud til, at Indsættelse #2, med Månen på plads, er noget mere
informativ end #1 til at vise væsentlige temaer
i denne præsidentperiode. Så lige meget hvad,
ser det ud til, at Obama havde ret i at insistere
på, at højesteretsdommeren skulle gentage indsættelseseden, og de skulle sige deres sætninger
helt korrekt. Horoskopet for Indsættelse #2 er
værd se nærmere på med henblik på, hvordan
det videre vil udspille sig.
Siden jeg nævnte min egen Ceres vil jeg også
kommentere på min Eris. Jeg har både hårde og
bløde aspekter: Eris på 4° Vædder er i trigon til
Pluto på 4° Løve og i kvadrat til Månen på 5°
Krebs. Månen og Pluto er i 8. hus; Eris er i 4. Jeg
har haft min del af plutoniske transformationer i
8. hus’ affærer, som selvfølgelig også har relation til 4. Men Eris’ kvadrat til min Måne på 8.
husspids hjælper: på den ene eller den anden
måde lykkes det mig at håndtere tingene følelsesmæssigt og komme videre. Eris som medhersker over mit 11. hus for håb og drømme,
mål og organisationer, giver mening af lignende
grunde.
Konklusion
jeg håber, at jeg har vakt jeres nysgerrighed
efter at studere, hvordan vores to nye planetgudinder virker i jeres fødselshoroskop og i andres,
såvel som i aktuelle mønstre, synastri og begivenheder. Mange flere gode eksempelhoroskoper er med i Tom Canfields bog ”Yankee Doodle
Discord”.
Jeg foreslår, at vi fortsætter det klassiske herskersystems elegance – som det er udvidet med
betegnelsen moderne herskerskab for Uranus,
Neptun og Pluto – ved nu at kalde Ceres moder-
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ne hersker i Jomfruen og Eris moderne hersker
i Vægten. Ud over at respektere fortiden, er jeg
overbevist om, at disse herskerskaber også virker
godt fortolkningsmæssigt. Studer dem og se, om
I er enige. Jeg vil vædde på, at det bliver I!

x
Horoskopdata og kilder
(i alfabetisk orden)
- Clara Barton: 25. december 1821 kl. 11.40.
LMT; North Oxford, MA, USA (42’09 N, 71’52 V);
B: selvbiografi. Amerikansk Røde Kors oprettet, 21.
maj1881; tidspunkt ukendt (middag er brugt); Washington D.C., USA (38’54 N 77’02 V); kilde: www.
redcross.org/about us/history/significant-dates-inhistory
- George W. Bush, 6. juli 1946 kl. 7.26 EDT; New
Haven, CT, USA (41’18 N, 72’56 V): AA: fødselsattest. Første Indsættelse, 20. januar 2001 kl. 12.02
EST; Washington D.C.; kilde: www.astrologyweekly.
com/data-archive/us-presidential-inauguration-dates.
php (denne side giver sted, dato og rid for U.S.
præsidentindsættelser fra FDR via George W Bush;
Læserne advares imidlertid om, at ikke alle tidspunkter har en kilde).
- Bill Clinton, 19. august 1946 kl. 8.51 CST; Hope
AR, USA (33’40 N, 93’35 V); A: fra moderen i et brev
til Shelley Ackerman. Første Indsættelse 20. januar
1993 kl. 11.59 EST; Washington D.C., USA. Se koordinater ved George W. Bush.
- Monica Lewinsky; 23. juli 1973 kl. 12.21 PDT;
San Fransisco, CA, USA (40’43 N, 74’00 V); AA fødselscertifikat.
- Lindsay Lohan, 2. juli 1986, tidspunkt ukendt
(middag brugt); New York, NY, USA (40’43 N, 74’00
V); X: forskellige websider. Bilulykken, 8. juni 2012
kl. 11.24 PDT; Santa Monica, CA, USA (34’01 N,
118’29 V); kilde: talrige avisberetninger.
- Barack Obama, 4. august 1961 kl. 19.24 AHST;
Honolulu, HI, USA (21’18 N, 157’52 V); AA: fødselsattest. Første Indsættelse (med fortalelser) 20. januar
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2009 kl. 12.00 EST; Washington D.C.; se www.info.
please.com/ipa/A0878080.html Anden Indsættelse
(korrigeret) 21. januar 2009 kl. 19.35 EST; Washington D.C. kilde: www.nytimes.com/2009/01/22/us/
politics/22oath.html
- Eleanor Roosevelt, 11. oktober 1884 kl. 11.00
EST; New York, NY, USA (40’43 N, 74’00 V); AA:
Fødselsoptegnelse. Eleanor bliver førstedame, 4.
marts 1933 kl. 13.07 EST; Washington D.C. USA;
se koordinater hos George W. Bush. (Tidspunktet
for FDRs første Indsættelse citerer Grant Lewi som
kilde.)
- Nadya Suleman (”Octomom”), 11. juli 1975 kl.
21.59 PDT; Fullerton, CA, USA (33’52 N, 117’55
V); AA: fødselsattest. Fødslen af den første af hendes
ottelinger, 26. januar 2009kl. 10.43 PST; Bellflower,
CA, USA (33’53 N, 118’07 V); AA: AstroDatabank
(www.astro.com) giver link til fødselsattest.
- Tiger Woods, 30. december 1975 kl. 22.50 PST;
Long Beach, CA, USA (33’46 N, 118’11 V); AA:
fødselsattest. Ulykken, som udløste skandalen, 27.
november 2009 kl. 2.30 EST; Isleworth, FL, USA
(28’30 N, 81’32 V); kilde: nyhedsreportager, inklusive i Orlando Sentinel.
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Henvisninger og noter
(Alle netadresser her og i horoskopdata ovenfor blev
hentet i august og september 2012).
1. David A. Aguilar, 11 Planets: A New View of the
Solar System, National Geographic Children’s Books,
2008.
2. Den udbredte mangel på opmærksomhed
blandt astrologer på Eris’ og Ceres’ status er frustrerende for mig. Af respekt for Neil Michelsens insisteren på, at hans efemeride altid er opdateret, når nye
data blev tilgængelige, udsatte jeg udgivelsen af den
nye fuldstændige efemeride for det 21. århundrede
til 2006, og ventede på, at International Astronomical Union skulle beslutte sig. Med stor tålmodighed
programmerede Rique Pottenger tre sæt sider til
denne efemeride: Med den nye planet, der først blev
kaldt ”X” (for Xena), så XB313 (astronomernes næste
betegnelse), og så til sidst ved hendes endelige navn,
Eris, som heldigvis var kort nok til at klemmes ind på
stedet (i mangel på et tegn på det tidspunkt). Endelig gik vi i trykken, og hver version af den tropiske
American Ephemeris som er udgivet siden da har
inkluderet Ceres og Eris blandt planeterne. Ceres
optager sin egen søjle mellem Mars og Jupiter, og Eris
har en månedlig position, eftersom hun kun bevæger
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