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Skæbne er et emne, der gennem hele

astrologiens lange historie har optaget
såvel astrologer som deres klienter. Det
har været en helt almindelig forestilling,
at man i den astrologiske prognose kan
aflæse klientens skæbne, vel at mærke en
skæbne, som hverken astrolog eller klient
har nogen indflydelse på, men som er et
vilkår, man er underkastet.
Tydningen har så i høj grad fokuseret
på at få kendskab til, hvad der var ens
skæbne, og evt. hvordan man skulle tackle
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de udfordringer, som skæbnen bød på
Den engelske astrolog Bernadette Brady
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har skrevet en PHD afhandling om ’Skæbnen i det astrologiske samfund’, og hun har
i den forbindelse interviewet 1400 astrologer. Hun beskriver i sin afhandling også
synet på skæbnen så langt tilbage, vi kan
komme med skriftlige kilder, og hun opdeler emnet i to hovedoverskrifter:
Dualisme over for Monisme.
Repræsentanter for dualismen er f.eks.
teosofferne, som hævder, at vi har en sjæl,
der er fri fra den materielle verden, og hvis
opgave det er at befri viljen fra begæret.
Her møder vi den berømte astrolog Allan
Leo, som hævder, at man kan bruge sjælen
til at hæve sig over transitter og progressioner i horoskopet – og at det er opgaven.
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Vi er moralsk ansvarlige for vore hadlinger.
På den måde vil transitter og progressioner
ikke længere være afgørende, når vi er nået
et stykke vej i vores åndelige udvikling.

Livsverden

Over for dette står monisterne, f. eks.

astrologen Margaret Hone. Hun hævder, at
alt er i horoskopet: sjælen, ånden, karakteren, psyken, viljen, personligheden, kroppen
osv. Horoskopet er altså større end mennesket. Det er en samtale mellem planeterne,
som mennesket fødes ind i.
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Eller som stoikerne har sagt: horoskopets

opgave er at sikre, at man kan bevare roen
stillet over for problemer. På den måde
undgår man også skyldkastning, altså at
se det, der overgår en, som nogen andres
skyld.
Bernadette Brady konkluderer, at for de
fleste astrologer, som hun har talt med, er
skæbnen personlig og ’levende’. Skæbnen
og vores handlinger er flettet sammen, og
skæbnen er moralsk påvirkelig.
Her inddrager hun så den klassiske
forsker Sarah Brodie. Denne ser skæbnen
som noget, der står ved siden af livet, som
er forudseende og har magt til at gennemføre sine intentioner. Efter Brodies opfattelse er livet noget, der hele tiden bliver til
i en stadig proces, der aldrig ophører. At
være i live betyder, at vi berører og påvirker
alt andet, og at alt andet også berører og
påvirker os. Og desuden, at livet bevæger
sig gennem tiden i cykler.
Hun indfører filosoffen Husserls begreb
’lifeworld’ (livsverden), defineret som den
indbyrdes forbundenhed mellem alle levende og ikke levende ting, himmel, luft,
landskab og livsformer, kombineret med
vores oplevelse af verden gennem vores
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kultur, moral, værdier og historie. Kort
sagt alt, hvad vi kan
reagere på. Det er
måske et begreb, vi
kan have glæde af
at bruge i vores voksende forståelse af,
hvad astrologi er.

Filosoffen Husserl

Mørkegrøn astrologi

Som nævnt er det en traditionel op-

fattelse, at den astrologiske prognose
beskriver vores skæbne. Altså at den kan
sige noget om vores fremtid.
I det seneste nummer af bladet Horoskopet (2/2016) har astrologen Claus Houlberg
imidlertid en artikel, som har den provokerende overskrift: ’Prognose handler om
nutiden’. Jamen handler prognose da ikke
om fremtiden? Betyder det ikke forudsigelse?
Pointen er, at fremtiden ikke ligger fast
en gang for alle, men at den enkelte selv er
en del af den proces, der skaber fremtiden.
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Ikke sådan at forstå, at man står fuldkommen frit til at vælge en hvilken som helst
fremtid. Man kan ikke pludselig beslutte, at
man vil være præsident i USA eller mangemillionær.
Man vil altid være en del af det gigantiske
energinetværk, som hele universet er, og
dermed under påvirkning af alle andre deltagere i dette netværk, hvad enten det er
andre mennesker eller f.eks. planeter. Og
man har valgt at lade sig føde ind i dette
netværk i en bestemt familie, et bestemt
miljø osv. og med et bestemt formål. Det
sætter nogle (ofte store) udfordringer og
begrænsninger, som man så må forholde
sig til.
Her kommer Bernadette Bradys brug
af begrebet lifeworld – livsverden – ind i
billedet. Det indebærer,
at en forandring et sted
vil påvirke alt andet. Men
vi får kun ganske små
glimt af dele af lifeworld.
Og det begrænser vores
muligheder for at forstå
vores tilværelse her på
Jorden, og dermed de
Bernadette Brady
mønstre, vi er en del af.
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Panteisme
(Græsk: πάν ( ‘pan’ ) = alt og θεός
( ‘teos’ ) = Gud) der bogstaveligt
talt betyder “Gud er Alt” og “Alt er
Gud”. Det er det synspunkt at alt
består af en altomfattende iboende
abstrakt Gud; eller at universet,
eller naturen, og Gud er identiske.
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Brady konstaterer, at mange astrologer
stadig accepterer skæbnens rolle i livet,
idet de anerkender, at fremtiden vil forblive
loyal mod et mønster eller et symbol i horoskopet. De forestiller sig, at skæbnen er
under stadig tilblivelse, og at de på en eller
anden ydmyg måde kan deltage i dette. I
den sammenhæng låner Brady et begreb
fra religionsforskeren Bron Taylor. Han taler
om mørkegrøn åndelighed i en panteistisk
sammenhæng. Hun skaber så begrebet
mørkegrøn astrologi til beskrivelse af den
nye forståelse af astrologens håndtering
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af begrebet skæbne. Nemlig som en del af
et stort mønster, der kun er synligt i små
glimt, og som er under stadig tilblivelse.

De nye (dværg)planeter

Heldigvis ser det ud til, at menneskeheden hele tiden får lov til at se lidt
mere af de større sammenhænge i vores
livsverden, efterhånden som vi er i stand til
at håndtere den viden.
I den klassiske astrologi arbejdede man
med de planeter, man umiddelbart kan se
fra Jorden. Her var Saturn så den yderste
planet. Men siden slutningen af 1700-tallet har vi fået kendskab til tre nye, såkaldt
ydre, planeter, nemlig Uranus, Neptun og
Pluto. Det har åbnet døren til viden om
menneskers udviklingsmuligheder, og har
bragt os frem til den psykologiske astrologi, som voksede frem i 1900-tallet.
Nu ser det så ud til, at vi igen er modne
til at se lidt mere af mønstrene, og dermed
også tage ansvar for at medvirke i større
sammenhænge, politisk og kulturelt, på
Jorden. Astronomerne har opdaget tre nye
Astrologikon
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planeter langt ude i Kuiperbæltet, nemlig
Eris, Haumea og Makemake. Mulighederne
for at se længere ud har bevirket, at de
måtte definere, hvad en planet egentlig er.
De har så indført begrebet dværgplaneter
for at rumme alt det nye, og har efter de
nye definitioner kaldt planeten Pluto og
asteroiden Ceres dværgplaneter sammen
med de tre nye. Men i astrologien skelner
vi foreløbig ikke mellem planeter og dværgplaneter, så vi har fået fire nye planeter at
inddrage i vores tydninger.

soner til at skjule deres formuer. Det førte
til pinlige afsløringer af store banker, der
havde været behjælpelige med svindelen,
men selvfølgelig først og fremmest af dem,
der havde gemt penge.
Vi vil nu kigge på det progressive horoskop for tre af de fremtrædende personer,
der i deres egoisme har forsøgt at skjule deres formuer for skattevæsenet, og
dermed undladt at yde deres bidrag til den
omfordeling af midler, der skal hjælpe dem,
der har hjælp behov.
Vi vil se på T-kvadratet som en del af
analysen af tre horoskoper, der alle er involverede i Panama-skandalen.

Et skæbnesvangert T-kvadrat

Claus Houlberg gør os i sine indlæg på
Facebook og andre steder opmærksom
på et mønster, der vil præge vores verden
helt frem til 2025. Og det gælder vel at
mærke hele Jorden. I den periode danner
(dværg)planeterne Eris, Haumea og Pluto
et T-kvadrat, i den første del af perioden
også med Uranus, der i øjeblikket er i
konjunktion med Eris. Ifølge vores foreløbige hypoteser om tydningen af de nye
planeter, vil Eris sørge for, at sandheden
kommer frem i en række sammenhænge,
4
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hvor den har været holdt skjult. Haumea
rejser spørgsmålet om, hvad der skal leve
og hvad der ikke længere skal. Og Pluto
står for de store transformationer. Der er
altså lagt op til nogle vældige skred i hele
menneskehedens adfærd på Jorden.
En af de væsentlige begivenheder i vores
livsverden for tiden er lækket af papirerne
om de mange, der har søgt skattely i Panama. Den 4. april i år blev der lækket et
meget stort antal papirer fra et foretagende
i Panama, der havde hjulpet et utal af per-
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Sigmundur Gunlaugsson

Den islandske statsminister havde selv
været blandt de første til at angribe skattesvindel, og nu viste det sig pludselig,
at han selv havde hånden langt nede i
syltetøjskrukken. Han måtte efter forskellige undvigelsesmanøvrer faktisk gå af,
og hans efterfølger har måttet love, at han
vil udskrive valg til efteråret. Det er meget
tænkeligt, at det bliver Piratpartiet, der vin5. årgang, no. 2
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der det valg, for den islandske befolkning
er rasende. Piratpartiet er et nyt parti som
i sin politiske kultur kan minde om Alternativet i Danmark. Det blev til som konsekvens af bankkrisen så sent som i 2012.
Det har kun tre medlemmer af Altinget,
men ser ud til måske at få 30-40 medlemmer efter et valg.
Gunlaugsson er dobbelt Fisk med både
Sol og Måne i Fiskenes tegn. I en stats-
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mands horoskop repræsenterer Månen
folket, så han kunne virkelig være en
folkets repræsentant på Island. Også Jupiter befinder sig i Fiskene. Pengenes planet
Venus er i tæt konjunktion med Chiron i
Vædderen, så han har et sårbart punkt her.
Der er overvægt af vand i Gunlaugssons
horoskop.
Han har kun den nyfundne dværgplanet
Haumea i jord. Den står i Jomfruen og danner en opposition til Sol/Jupiter og Månen.
Der kan nok være brug for at integrere noget af Jomfruens ydmyghed, tjenstvillighed
og sans for orden i hans adfærd.

Adskillige aspekter illustrerer de vanskeligheder, Gunlaugsson er konfronteret med.
Planeten Venus, der i sine lavere aspekter
har med penge at gøre, får en konjunktion
fra transit Uranus, pludselige forandringer.
Venus er i fødselshoroskopet i konjunktion
med Chiron, begge i Vædderen, så Gun-

12. marts 1975 i Reykjavik. Tidspunkt ukendt.
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Prognosen for d. 4. april i år, hvor Panamapapirerne kom ud, ser således ud:
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laugsson kan let foretage uoverlagte handlinger på det økonomiske område.
Dertil kommer, at progressiv Venus danner kvadrat til fødselshoroskopets Måne,
så der kan være både familiemæssige og
karmiske vanskeligheder involveret her.
Og det er bemærkelsesværdigt, at progressiv Sol er i opposition til Uranus.
Der er adskillige andre interessante
aspekter, men her vil vi koncentrere os om
afsløringens betydning for vores ’lifeworld’.
T-kvadratet med de fire planeter, der her
spiller hovedrollen, har nemlig godt fat i
Gunlaugssons horoskop:
Transit Eris og Uranus danner en konjunktion med storkonjunktionen Venus/
Chiron/ Eris/Ceres, som i fødselshoroskopet er i opposition til Pluto. Sandheden
om Gunlaugssons adfærd, når det gælder
hans egne penge, i modsætning til hvad
han står for politisk, kommer pludselig
for en dag. Tiden er inde, som det også
fremgår af progressiv Ceres’ sekstil til
Merkur i Vandbæreren.
Gunlaugsson skal så nu beslutte, hvad
han aktivt vil give liv til i spørgsmålet om
Islands økonomi. Foreløbig er han meget
modvilligt gået af, og det er nærliggende at
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forestille sig, at han med alt det vand, han
har i sit horoskop, går ind i en offerrolle,
snarere end at bruge sin Venus i vædderen
til at bidrage med økonomisk nytænkning
og healing af økonomien. Men han har under alle omstændigheder ydet et – måske
ufrivilligt – bidrag til en reformering af
verdensøkonomien.
En lille ekstra ting: Hvis vi vil tage Karl
Aage Jensens skønnede fødselstidspunkt
– kl. 1.00 – med i betragtning, befinder
Neptun i Skytten sig i fødselshoroskopet i
2. hus: egne penge, og Saturn i Krebsen er
i 8. hus (andres penge, skat m.m.). De to
planeter danner en kvinkuns til hinanden,
og transit Neptun danner kvadrat til sig
selv og trigon til Saturn. Aspekterne er der
under alle omstændigheder og bekræfter
den læreproces, som Sigurdsson befinder
sig i.

engelske premierminister David Cameron.
Han er måske ikke på samme måde som
Gunlaugsson knyttet til udtalelser om skattesnyd, da det jo er andre problemer, der
er fokus på i England for tiden. Og da han
selv tilhører overklassen i England. Men lad
os alligevel se nærmere på hans horoskop.

David Cameron

En anden politiker, der har fået ørerne i

maskinen i forbindelse med afsløringerne
af skuffeselskaberne i Panama er den
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19. oktober 1966 kl. 6.00 i London (A-data, Rodden)
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Cameron er dobbelt Vægt, idet både Sol
og Ascendant befinder sig i Vægten. Vi kan
se, at vi har at gøre med en stærk personlighed med Solen i første hus i konjunktion
med Venus. Månen befinder sig i Løven
i konjunktion med Jupiter og Makemake
omkring 11. husspids. Cameron har måske
været leder, konge eller lign. i tidligere liv,
og regner med at kunne gentage succesen. Månens konjunktion danner imidlertid en trigon til Saturn / Chiron i Fiskene.
Saturn er eneste planet på horoskopets
du-side, så den står ganske stærkt. Månens konjunktion har også en trigon til Eris,
sandhedens vogter, der samtidig har en
opposition til Solen. Oppositionen er en
del af et t-kvadrat med Ceres på toppen
tæt på MC. Dette t-kvadrat afspændes af
Månens konjunktion, så måske er Cameron i sin barndom eller i andre liv sluppet
godt fra at skjule sandheden, men den går
ikke længere. Lad os se på det progressive
horoskop for d. 4.4. hvor Panamapapirerne
dukkede op.
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så af andre aspekter i det progressive
horoskop.
Videre kan man måske også hæfte sig
ved, at Haumea i 2017 og 2018 vil bevæge
sig omkring 2. husspids og stille spørgsmålet om, hvilke værdier Cameron vil give
liv til.
Ellers er det bemærkelsesværdigt, at
sydlig Måneknude er i 2. hus og nordlig i
8. hus. Og nordlig Måneknudes transit er
i konjunktion med Pluto/Uranus i 12. hus
i Jomfruen. I fødselshoroskopet er sydlig
Måneknude i konjunktion med Neptun i
Skorpionen, og også Merkur befinder sig i
2. hus i Skorpionen. Så for Cameron er der
en personlig udvikling, der går fra skjulte
værdier og usand tale om dem til Tyrens

Hvis vi regner med en grads orbis for

transitter, har vores ’lifeworld’s t-kvadrat
ikke nogen aspekter til Camerons horoskop. Dog er det måske bemærkelsesværdigt, at Camerons Lykkepunkt i Krebsen i
10. hus står på den tomme plads i T-kvadratet, så der altså dannes et storkvadrat.
Men Cameron er da også foreløbig blevet
siddende i sin stilling, selv om han har fået
nogle slemme ridser i lakken. Det fremgår
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Månen, så han udfordres til at slippe gamle
vaner, og den har en sekstil til Haumea på
12. husspids – hvad vil han mon give liv til?
At der åbnes mulighed for en mere ansvarlig adfærd fremgår af, at Saturn bevæger sig frem og tilbage i sekstil til Solen.
Analysen af Camerons horoskop i denne
krisesituation giver et godt billede af, hvor
meget de nye (dværg)planeter bidrager til
forståelsen af, hvad der er på spil i vores
’lifeworld’, når vi kigger på vores politiske
lederes horoskop.

ligefremme og jordbundne omgang med
midler, der tilhører andre.
Transit Chiron er i øvrigt i præcis konjunktion med sig selv, og dermed også
med Saturn. Saturn repræsenterer ofte faderen i horoskopet, og vi hører, at det faktisk er Camerons far, der har gemt pengene
væk. Men Cameron har forsøgt at beskytte
den slags arrangementer i EU, så han har i
hvert fald kendt til det.
Den nyopdagede dværgplanet Makemake, som kan handle om at være alene
og måtte gå selv, befinder sig i præcis
konjunktion med Ascendanten. Den danner en eksakt sekstil til Jupiter i 10. hus i
Løven, så der åbnes altså mulighed for at
han kan vælge at gå den etisk rigtige vej i
sin videre karriere. Men den har samtidig et
eksakt kvadrat til 12. hushersker Ceres tæt
på hans MC, så han skal bevæge sig op på
et helt nyt niveau, hvis det skal lykkes ham.
Progressiv Ceres har i øvrigt en konjunktion
med sig selv.
Men at det er en udfordring at ændre
kurs ses af den progressive Ascendants
aspekter. Den er gået ind i Skorpionen
og har her en aftagende konjunktion med
Merkur. Den har et tiltagende tæt kvadrat til
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Lionel Messi

En helt anden del af vores verden er

sportens område. Her er der også vældige
pengesummer på spil, ikke mindst i den
spanske fodbold, hvor nogle af de største
fodboldtalenter færdes.
En af dem er Lionel Messi, som regnes for
en af de allerstørste, måske endda den
største fodboldspiller for tiden.
Lois Rodden giver to bud på et fødselstidspunkt for Messi, kl. 20.20 og kl. 6.20. På
grund af Messis biografi anser jeg kl. 20.20

Maj 2016

5. årgang, no. 2

ASTROL
for at være det mest sandsynlige tidspunkt.
Det giver nemlig Solen på 6. husspids og
to andre planeter, Mars og Merkur, også i
6. hus. Sygdom har spillet en helt afgørende rolle i Messis liv. Messi er født i Argentina i en fattig familie. Som 11-årig fik han
konstateret en sygdom i væksthormonet,
som forhindrede ham i at vokse. Hans familie havde ikke råd til at få ham behandlet,
men han var på det tidspunkt allerede så
stort et fodboldtalent, at den spanske klub
Barcelona tilbød at betale hans behandling,
hvis han ville komme til Barcelona. Det
gjorde han så sammen med sin far. Men
hans lave tyngdepunkt er stadig en væsentlig faktor i hans succes på fodboldbanen.
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hus – han følger gruppens adfærd. Venus
er i Tvillingerne i 5. hus i tæt konjunktion
med Månen og også med Chiron. Han
tjener pengene gennem leg, i høj grad
også til familien, men penge er også et
smertepunkt i hans liv. Både da han skal
behandles og må flytte langt væk, og
måske nu igen, hvor Panamaskandalen
også rammer ham.

Det er meget almindeligt i spansk fod-

bold, at man giver spillerne en mindre løn,
men til gengæld overfører større beløb til
tomme selskaber i f.eks. Panama, netop
for at undgå at betale skat. Det er altså
ikke sikkert, at Messi selv er blevet stillet
over for et valg af, hvordan han skulle investere sine store honorarer. Måske er det
ikke noget, han har brugt mange tanker på.
Huset for egne værdier, 2. hus, er i Vandbæreren, og herskeren Uranus er i 11
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24. juni 1987 kl. 20.20 i Rosario, Argentina

Dværgplaneten Haumea bevæger sig
frem og tilbage over Messis MC i Vægten
for tiden, hvis vi ellers går ud fra, at vi har
det rigtige fødselstidspunkt. Og transit
Eris/Uranus danner konjunktion med IC,
og dermed også med Jupiter i Messis
fødselshoroskop. Eris har samtidig et tæt
kvadrat til Mars/Merkur i Krebsen i 6. hus
og en sekstil til Chiron/Måne/Venus. Og
Eris er jo altså MC-hersker, hvis vi går ud
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fra, at den hersker i Vægten. Og Mars/
Merkur befinder sig på T-kvadratets tomme
plads.
Dertil kommer at transit Pluto nærmer sig
en konjunktion med Lykkepunktet og har et
tæt kvadrat til fødselshoroskopets Eris. Vi
kan altså roligt sige, at det t-kvadrat, som
udfordrer vores ’lifeworld’ i disse år, har
godt fat i Messis horoskop.
Derudover har transit Saturn en trigon
til Eris, og en opposition til pengeplaneten
Venus. Og progressiv Venus er i konjunktion med Mars/Merkur. Transit Chiron danner kvadrat til sig selv, og dermed til Måne/
Venus, og trigon til Mars/Merkur.
Det bliver interessant at se, hvordan han
vil reagere på afsløringerne. At det ikke
kan lade ham uberørt fremgår tydeligt af
horoskopet. Og han har faktisk ikke kunnet score mål i de seneste kampe. Hvilken
verden vil han nu være med til at skabe?
Og det bliver også interessant at se,
hvordan det vil påvirke håndteringen af
penge i fodboldverdenen, hvor der jo
også er afsløret meget korruption, og i
sportsverdenen i det hele taget.
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Panama-afsløringerne må ses som

en vigtig brik i det store spil, som handler om en meget tiltrængt reformering af
verdensøkonomien. Det må så vise sig, i
hvor høj grad astrologerne er modne til og
får mulighed for at bidrage i den sammenhæng.
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