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E

T PARADIGMESKIFT kan man med sindsro
kalde den rejse, vi som astrologer har været
på de seneste 30-40 år. Vi har i store træk
bevæget os bort fra at gentage en tradition, der
rækker tilbage til renæssancen med fokus på adfærd og ydre begivenheder.
Siden 1980’erne og frem til i dag er vi nået til
at kunne definere en moderne, psykologisk astrologi med fokus på individet og dets udvikling. På
forbløffende kort tid må man i dag notere sig, at
paradigmeskiftet er blevet et faktum, således som
det blev dokumenteret af Kirstine Munk i hendes
phd-afhandling fra 2007: Signs of the Times. Gennem feltstudier fandt hun, at den psykologiske
astrologi i dag er defacto standarden blandt danske astrologer.
Et nyt paradigmeskift synes imidlertid at være
undervejs, idet de næste årtier vil åbne for en
social astrologi, der handler om vore relationer
med hinanden. Når to mennesker mødes, så står
der jo en hær af skygger bag hver af dem i form
af familiemedlemmer, ældre slægtninge, venner,
skolekammerater, arbejdskolleger og andre sociale relationer. Vores nye arbejdsområde vil handle
om at afdække disse relationer astrologisk.
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Familieastrologien er helt klart det første trin,
men vil snart blive fulgt af en egentlig socialastrologi eller gruppeastrologi, som vil omfatte områder, vi i dag tænker mest på som ’mundane’.
Uden at vi måske nøjere har defineret, hvad dette
betyder, hvorfor vi i realiteten i et eller andet omfang skal til at definere en ny og mere omfattende
måde at arbejde med astrologi på ... og det bliver
fascinerende at følge udviklingen af det.
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Den tid, hvor vi hver især svævede rundt i vores
egen boble, er ved at være forbi. Efter at Makemake gik ind i Vægtens tegn sidste sommer og
flygtningestrømmene begyndte for alvor, så ændres tiderne i retning af at blive mere bevidste
om vores relationer til hinanden ... aktualiseret af
flygtningene, men ikke mindst af vore egne reaktioner på dem.
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Planeten Haumea befinder sig også i Vægten,
endda i en ret nøjagtig opposition til herskeren i
tegnet, Eris, hvilket kun understreger temaet om
relationer. Denne opposition vil vi nu skulle leve
med de næste syv år i spænding til Pluto, som jo
befinder sig i Stenbukken og derfor taler om ansvar ... eller om det modsatte: angstfuld fornægtelse af ansvar.
Med de to nyankomne planeter, Makemake og
Haumea i Vægten er der lagt op til fornyet fokus
på vore relationer til hinanden. Både på et personligt plan og på verdensplan, hvor der for tiden
er i alt 80 millioner flygtninge. Begge dværgplaneter er temmelig langsomme, så Haumea forbliver i Vægten de næste syv år ... og Makemake
minsandten de næste knap tredive år.
Alle forsøg på i den kommende periode (som
allerede er begyndt) at isolere sig i sin egen lille
boble er derfor dømt til at mislykkes. Med Pluto
i Stenbukken handler perioden om personligt ansvar og om lederskab ... så når Stenbukkens hersker (Saturn) går ind i Stenbukkens tegn om et par
år (nytår 2018), så bliver dette tema vældigt forstærket. Så vi har da lidt endnu, men ikke vældig
meget tid på os til at komme ud af boblerne ...

Nyt perspektiv

Et nyt syn er nødvendigt på vores astrologiske
indsigt og praksis. Personligt har jeg oplevet det
mht. begrebet ’synastri’, der almindeligvis kaldes
’parforholds-astrologi’ og alene anvendes på romantiske forbindelser – ’hvad med os to?’ – (erhvervsastrologi undtaget). Hvis man i tilgift ser på
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forældre-børn relationer og udvider disse til flere
slægtled, så ændres perspektivet fra noget temmelig navlebeskuende til det langt dybere: Hvad
hedder familiekarmaen?
Familiekarma er et andet ord for det oplysningsarbejde, vi alle har taget på os ved at inkarnere i
en bestemt familie. Denne oplysning sker gennem
bevidstgørelse, hvilket astrologisk handler om at
gøre det ubevidste (Månen) bevidst gennem Merkur, dvs. at sætte de rigtige ord på. Månen omfatter i esoterisk forstand ikke blot følelserne, men
også adfærden og tankemønstrene, dvs. alt det, vi
normalt forbinder med ’social arv’.
FAMILIE-ASTROLOGI bliver i dette lys til første
trin på en uddannelse i esoterisk horoskoptydning, idet bevidstgørelse af familiekarmaen giver
os nye valgmuligheder. Har vi hver især fået åbnet
øjnene for familens væremåder, følelsesklima og
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tankemønstre, så har vi fået mulighed for at tage
stilling til disse, dvs. om vi fortsat ønsker at være
en del af dem. Man kan jo først vælge noget til
eller fra, når man kan se det eller indse det. Bevidstgørelsen åbner på denne måde for et nyt og
sært ’landskab’, hvor intet er som det plejer, og alt
kan forandres.
Processen åbner modtageligheden overfor åndelig energi, esoterisk symboliseret ved Solen i
horoskopet. Solen betyder her den sjælelige Sol,
der kaster lys på vore indre tilstande. Når man
tænder lyset, kan man bedre se – også alle nullermænd i hjørnerne – så mere lys betyder mere
rengøring. Derfor hersker Månen esoterisk i Jomfruens tegn, renhedens tegn. Månen er helt enkelt
vort primære karmiske afviklingspunkt.
For nogle mennesker vil disse processer være
velkendte, nærmest hverdag. For andre vil disse
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tanker være hen i vejret og uden interesse. Hvilket
er, som det skal være, for esoterisk horoskop-tydning er ikke for alle. Den er alene for dem, der har
BRUG herfor.

Familiekarma

Familiens karma ses altså i Månens position og
aspekter, idet den esoteriske hersker i Jomfruens
tegn, renhedens og renselsens (lutringens) tegn.
Familieastrologi åbner imidlertid op for en
mere kompleks måde at anskue dette tema på. Vi
er her på vej ind i ’arveligheds-astrologien’, der
handler om, hvilke astrologiske positioner, aspekter og mønstre du har arvet fra de to familiegrene
(fars og mors), som du er produkt af i denne inkarnation.
Månen må imidlertid ses i en dybere esoterisk
sammenhæng, hvor dens symbolik omfatter hele
personligheden og alle dens astrologiske faktorer, dvs. både adfærdsformer, følelsesmønstre og
tankesæt. Her bliver det interessant at tage hele
’slægts-astrologien’ til indtægt og undersøge, hvilke mønstre, der nedarves fra slægtled til slægtled.
Derigennem bliver det tydeligere, hvilke person-
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lighedsfaktorer og -mønstre, du i denne inkarnation må arbejde med for at gøre dig fri af dine
karmiske tråde tilbage i tiden. Begrebet ’personlig
udvikling’ antager dermed en ny mening og forvandler sig til at beskrive det arbejde, vi hver især
må udføre på den indre vej, hvor ’Månen skjuler
Uranus’, som det siges. Hvilket er et astrologisk
udtryk for, at din familiekarma skygger for din frihed som åndeligt væsen.
Månen bliver på denne måde af overordentlig
stor astrologisk vigtighed som beskrivelse af, hvad
der holder os fast i ’fortabelsen’, som det kaldtes
i ældre tider, dvs. hvad der i moderne spirituel
sprogbrug hedder ’lysmangler’. Den gode nyhed
er, at det ’lysspor’, du gennem dit indre arbejde
trækker i din inkarnation, vil inspirere din familie
og andre til at gøre det samme (men kun i det
omfang, de selv ønsker det).

ASTROL

Socialastrologi

GIKON

Den sociale astrologi er et kommende område indenfor relationsastrologien, omhandlende horoskoptydning af vores relationer til hinanden. Socialastrologi har fokus på den enkelte person og
handler om denne persons horoskop i relation til
en gruppes horoskop ... og vil dermed i realiteten
kunne bruges til alle de grupper, vi går ind og ud af
i vores hverdag.
Spørgsmålet er: Hvad bidrager jeg til i en gruppe
– og hvad bidrager gruppen til i min verden? Området er inderligt uopdyrket, undtagen måske indenfor teambuilding i erhvervs-astrologien, og det
trænger i dén grad til at blive en del af de astrologiske uddannelser. Man kan betragte området som en
opgradering af astrologien til det 21. århundredes
hverdag med dens betydelige sociale mobilitet.
Social-astrologi omhandler de mindste gruppestørrelser i det sære konglomerat af discipliner, der
under ét kaldes mundan-astrologi. Mundanastrologien drejer sig pr. tradition mest om verdens store
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grupper (deraf navnet, af latin mundo = ’verden’)
såsom unioner, nationer og store politiske parter.
Social-astrologien har prestigemæssigt været for
lille og ubetydelig i dén sammenhæng til, at den
har været ofret opmærksomhed.
Området kan spås at få væsentligt større opmærksomhed i de nærmeste år, idet det blandt
andet vil indgå i Akademiets undervisning på
overbygningen (semester 8) ... hvilket dog formentlig først bliver aktuelt i foråret 2019, så der
er tid til at lade det vokse uden at det forceres.
Næste område bliver at se på gruppers forhold til
grupper og fremadrettet især på små gruppers forhold til store grupper. Der bliver nok at se til. 
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Templets bygning
af Claus Houlberg

D

ET ASTROLOGISKE TEMPEL er ikke
et fysisk sted, men en idé om en ’lærdoms-bygning’, der nogenlunde kan skitseres som vist. Hovedtanken er, at der ikke findes
astrologi, som er uden vigtighed. Eksempelvis er
det sådan, at hverdagen bliver vigtigere og vigtigere, for det er her vores erkendelser skal vise sig
igennem vores adfærd, jfr. det gamle ord:
Træet skal kendes på frugterne.

Dårlige træer bærer dårlige frugter, mens gode
træer bærer gode frugter. Hverdagens astrologi bliver derfor basis i enhver astrologisk undervisning. Den psykologiske astrologi handler om
vores udvikling som mennesker, dvs. om vores
bevidstheds udvikling, som den viser sig i vores
relationer i hverdagen. Den esoteriske astrologi
handler for sin del om vores potentiale som lysvæsner, dvs. om vore skabende kræfter, som ma-
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nifesteres – alt efter hvilken bevidsthed vi har – i
vores hverdags aktiviteter og initiativer.
Vores viden og kunnen som astrologer vil med
andre ord skulle håndtere større og større kompleksitet, hvilket kun kan lade sig gøre gennem en
trænet SYNTESE-evne, som er den intuitive evne
til både at aflæse og at skabe helhed i tydningen.
Der findes derfor ingen smutveje til den esoteriske horoskoptydning, idet den har de to forudgående lærdomstrin som forudsætning.
En astrologisk grunduddannelse (forgården) må
af denne årsag gennemføres, før man træder ind
i ’tempelbygningen’. På Akademiet hedder de to
trin hhv. grundskolen og overbygningen. Det er
besluttet at grundskolen ophører om et par år, dvs.
når det sidste hold har fuldført den. Derefter vil
Akademiet udelukkende være en overbygning på
de eksisterende grundskoler rundt om i landet.

Kompleksitet

Kompleksiteten i ’tempel-astrologien’, dvs. den
esoteriske horoskoptydning, vises i den gamle
symboltegning (se næste side), som rummer hele
tre processer i samme billede.
1. Dels bevidstgørelsen af vores fortid, vist til
venstre som vejen fra Månen til Merkur.
2. Dels indstrømingen af lys, vist til højre som
vejen fra Vulkan til Solen i horoskopet, hvor Vulkan må aflæses heliocentrisk (lysende).
3. Endelig Vejen, som er at bevare balancen
mellem disse to processer i sin hverdag med de
opgaver, dén frembyder. At tumle denne kompleksitet meningsfuldt i tydningen af et horoskop
er ikke nogen lille opgave for en astrolog.
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16) har vi dermed fået nye lærebøger inden for
astrologisk symbolik, metodik, filosofi og historie.
’De fire hjørnesten’ kunne man kalde disse områder for at blive i billedet af lærdomsbygningen
... og der kan nu bygges videre på ’det astrologiske tempel i nord’ som nogle poetisk kalder bygningen. Dels vil disse nye lærebøger over tid blive
erstattet af andre og bedre bøger, dels vil der blive
tilføjet udbygninger og nye etager på bygværket.
Såsom den nye relationsastrologi.

Syntese-evnen

Formålet med den komplekse tydning er at give
mere præcise og brugbare tydninger for spirituelt søgende, således at de bedre kan kombinere
deres indre liv med deres hverdag. Her hjælper
forsimplede og overfladiske tommelfingerregler
ikke meget ... her må dybere teknikker bringes i
anvendelse, hvilket er hensigten med den esoteriske horoskoptydning.

Fundament-bøger

Samtidig med det beskrevne paradigmeskift opstod på Astrologisk Akademi et behov for at få nye
lærebøger. Billedlig talt måtte der støbes et nyt og
dybere fundament til den nye lærdomsbygning.
Dette arbejde blev fuldendt i påsken 2016 med
udgivelsen af ’Astrologiens idehistorie’. I det nye
årtusinde, dvs. hen over de seneste 15 år (2001-

Den synteseskabende evne – gerne kaldet ’intuition’ – er nøglen til god horoskoptydning. Evnen
er astrologers spidskompetence og er den simple
forudsætning for at kunne aflæse horoskopet som
en helhed. Alle kan udtale sig om en detalje eller
en mindre del, men om denne er korrekt aflæst
eller ej, kan kun afgøres, om man også kan se helheden.
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Astrologisk Akademi har en ambition om at
skabe gode astrologer, der kan arbejde med mennesker i udvikling. En god astrolog defineres her
via sin evne til at tyde et horoskop, hvilket ikke
nødvendigvis handler om en vældig viden om
astrologi. Derimod er det mere afgørende, om
man i praksis kan bruge den viden, man har, og
danne en syntese, dvs. en helhed. At danne en
syntese betyder, at man kan aflæse en helhed.
Modsat begrebet ’analyse’, der betyder at skille
en helhed ad i sine bestanddele.
TYDNING er den komplekse proces, det er ud
fra en fornuftig analyse at skabe og udbygge en
helhed, dvs. bevare overblikket over, hvad horoskopet handler om. Almindeligvis et menneskeliv.
Kunsten er stadig at tilføje nye elementer i tydningen, men anskue dem i helhedens lys, så de
får den rette vægt og mening i tydningen. Hvilket ikke er en videnskab, men en kunst. Undervisningen på Akademiet er bygget op, således at
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den syntesedannede evne (helhedsaflæsningen)
trænes fra første dag og videreudvikles gennem
samtlige følgende semestre. Der arbejdes her med
en stadigt stigende kompleksitet i aflæsningen, og
uden en veludviklet syntesedannede evne, der
kan omfatte en ganske pæn kompleksitet, er det
ikke muligt at fungere som astrolog. At blive i
stand til dette er formålet med grundskolen.

Udfordringen

Den virkelige udfordring som astrolog er ikke blot
optræningen af den syntesedannede evne, men
også at man må kunne aflæse samspillet mellem
flere horoskoper, dvs. den disciplin, der teknisk
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kaldes synastri (latin: ’sam-stjerning’). Det er et
ejendommeligt faktum, at der findes bjerge af faglitteratur, som alene handler om aflæsning af et
enkelt horoskop, mens litteraturen om synastri i
alle dens afskygninger fylder væsentligt mindre ...
især på dansk, hvor der er forsvindende lidt.
INTER-ASPEKTER (se ill.) er aspekter mellem horoskoper og betegnelsen for en central disciplin,
der sammen med mønstergenkendelse og et par
andre teknikker må kunne anvendes af en astrolog for at tyde to eller flere horoskoper i samspil.
Meget få astrologiske skoler har undervist i synastri gennem de seneste årtier. Af samme årsag
er synastri blevet et forsømt område, som må blive
den nye udfordring at tage op på de astrologiske
uddannelser.
Astrologisk Akademi har besluttet at skabe en
’synastri-skole’ som erstatning for den i sommeren
2016 nedlagte hovedskole. Bestået eller gennemført grundskole er adgangsbillet. Man må selvfølgelig kunne tyde et enkelt horoskop, før man
kaster sig ud i at tyde flere i samspil. Det er logisk.
FØRSTE TRIN er at kunne tyde det progressive
horoskop (og transitter) i samspil med fødselshoroskopet (radix). Træningen heri er en del af
grundskolen.
ANDET TRIN er familieastrologi (slægtsastrologi), der består af to discipliner: Partnerastrologi og
arvelighedsastrologi. Eksempelvis at håndtere horoskoperne for en familie med far, mor og to børn
og deres samspil.
TREDJE TRIN er socialastrologi, der handler relationen mellem en person og de sociale grupper,
vedkommende indgår i. Hvilket kan være ganske
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mange. Som det anes, så vokser kompleksiteten
og kravet til overblik for hvert trin, og dermed
stiger kravet til træning af den syntesedannende
evne, simpelthen for at kunne håndtere disse fascinerende emner med fornuftig kvalitet.

Menneskeheden

FJERDE TRIN er den klassiske mundanastrologi,
som er det store perspektiv i relationsastrologien,
som handler om, hvad der er fælles for alle os
efterhånden syv milliarder mennesker her på planeten. Hvad er astrologisk set vores fælles vilkår
for tiden? Eller med en gammeldags formulering:
Hvad er vores fælles ’skæbne’ for tiden?
Verdens-astrologi kunne man kalde dette område. En betegnelse, der på latin betyder præcis
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Eksempelvis har vi jo som før nævnt de kommende syv år et T-kvadrat i kardinale tegn bestående af en tiltagende konjunktion mellem Uranus
og Eris Vædderen i opposition til Haumea i Vægten, det hele i kvadrat til Pluto i Stenbukken ...
for tiden ca. 20° i disse tegn.Man kan sige, at vi
her ser en ny udvikling inden for mundan-astrologien, idet vi før i tiden var henvist til at fordybe
os i hvert enkelt lands nationalhoroskop og dettes
relationer til andre landes horoskoper, sådan som
det vises i ’Politisk Astrologi’ af Charles Carter.

det samme som ’mundan astrologi’, men som er
et felt, der endnu savner sin lærebog for astrologistuderende. Området er blevet af stærkt stigende interesse, efter at vi for snart ti år siden fik de
tre nye ’plutoider’, dvs. planeter længere ude end
Pluto: Eris, Makemake og Haumea.
Alle trans-saturnske planeter, dvs. planeter fra
Saturn og udefter i solsystemet – de såkaldte ’store
transitter’ – vil så være, hvad dette område rent
teknisk handler om. Disse store transitter med
både deres positioner og indbyrdes relationer
danner et ’kollektivt energifelt’, som det kaldes.
Hver og én af os her på planeten er underlagt disse kollektive (latin: ’fælles’) indflydelser. Nogle af
os vil endda være det lidt mere end andre, dersom disse store transitter rammer ’ømme’ punkter
i vores eget private horoskop.
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Global astrologi

Dette er det størst mulige tydningsniveau her på
planeten. Dette altomfattende tydningsniveau hører hjemme i mundanastrologiens brogede lejr af
kulturelle enheder, som kan systematiseres til at
bestå fire trin, der alle bygger oven på natal-astrologiens fokus på det enkelte menneske:
1. Global astrologi (hele menneskeheden)
2. Politisk astrologi (nationalt og internationalt)
3. Social astrologi (alle mindre grupper)
4. Familie astrologi (slægten)
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et bredt perspektiv på NUTIDEN og de mulige udviklingsveje for os alle, kloden rundt. 

GLOBALASTROLOGIEN handler som sådan om
indflydelser, der gælder samtlige mennesker på
hele Jorden. De eneste indflydelser, der gør dette
(ud over fixstjerner) er de aktuelle planettransitter,
og her navnlig de TRANSSATURNSKE TRANSITTER.
Det er for mig lidt af en åbenbaring, at det forholder sig således ... omend det jo er frygtelig logisk,
så andre astrologer har formentlig indset dette for
længe siden.
Årsagen til, at netop disse planeter er så betydningsfulde, kan illustreres, hvis man tegner
et helio-centrisk horoskop uden på det normale
geo-centriske. Her vil det ses, at de trans-saturnske planter står nogenlunde samme sted, hvad
enten de bliver betragtet heliocentrisk eller geo-

centrisk. Den såkaldte ’parallakse-fejl’ mellem at
se dem fra Jorden og at se dem fra Solen er med
andre ord minimal over de afstande.
I esoterisk astrologi handler det heliocentriske
niveau om os som åndelige lysvæsner, mens det
geocentriske niveau handler om os som ’jordlinge’, dvs. i inkarnation. Man kan derfor sige, at hos
de trans-saturnske planeter er der umiddelbart
’hul igennem’ fra det åndelige til det jordiske. Deres påvirkning af os vil af samme årsag være markant. Ydermere er det sådan, at de trans-saturnske
planeter bevæger sig relativt langsomt, hvorfor de
vil betegne faser af en vis varighed for os her på
planeten. Ved at betragte deres gang på himlen,
handler den globale astrologi derfor udpræget om
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