
Neptun er en af de transpersonlige planeter, 
der ikke så meget påvirker vores personlige, 
dagligdags  liv, men i højere grad præger ud
viklingen i en bestemt epoke. De transpersonlige 
planeter er dem, vi ikke kan se med det blotte 
øje, og som derfor har krævet, at menneske
heden gjorde opfindelser som kikkert, teleskop 
osv. De er altså først kommet ind i vores bevidst
hed, efter at vi er nået så langt i vores udvikling, 
at den slags blev muligt. 

Til gengæld er det så også blevet muligt at 
begynde at interessere sig for andet end vores 
egen lille Hassan. Hvor astrologien tidligere fx 

blev brugt til at forsøge at hjælpe herskere med 
at vinde krige og skaffe sig mere magt og rigdom, 
kan vi nu begynde at interessere os for, hvad 
menneskehedens udvikling handler om, og hvad 
vores rolle i den sammenhæng egentlig er.

Neptun i Fiskene 

Neptun er efter sin opdagelse i 1846 hersker i 
Fiskene. Når en planet befinder sig i sit eget tegn, 
hedder det, at man ser hele spektret af energier, 
som den planet rummer. Og for Neptuns ved
kommende er det ikke så lidt:

Neptun i Fiskene
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For nylig stødte jeg på et billede på Facebook, som i den grad fik mig til at 
tænke på Neptun i Fiskene. Det var astrologen Claus Houlberg, der skrev om 
Akademiets fremtid, hvor der kun skal undervises i esoterisk astrologi, en as-
trologi, der kun kendes brudstykker af indtil videre. Billedet viste Claus’ hoved 
omgivet af vand. Teksten talte om de manglende lærebøger og materiale i det 
hele taget. Med hovedet under vand har man svært ved at se, men må stole på 
sin intuition.
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Fra det allerlaveste: løgn, snyd og bedrag til det 
allerhøjeste: ren idealisme og klarhed. Noget, 
der ikke findes for Neptun, er grænser. Neptuns 
energier er grænseløse og diffuse, også stofmis
brug og alkoholisme er neptunske fænomener. 
Neptun giver muligheden for at kommunikere 
ubevidst og stå i forbindelse med massen, 
kollek tivet. 

Neptun befinder sig i Fiskene fra 2011/12 til 
2025/26. Nøgleord for Fiskene er altings sam
menhæng og opløsning af struktur og materiel 
identifikation. Man ser sig som en del af alting. 

Coronapandemien er nok den mest afgørende 
begivenhed i den periode. Her ser 
vi virkelig, hvad Neptun kan, 
når den folder sine energier 
ud. Der er i den grad sket 
en opløsning af de 
velkendte sociale 
strukturer, som 
vores samfund 
ellers har 
bygget på. 
Det var der 
åbenbart 
brug for, for 
at vi kunne 
flytte os 
fra nogle 
ødelæggen
de, fastlåste 
mønstre, som 
vores samfund 

var organiseret efter. Vi blev opmærksomme på, 
hvor vigtige andre mennesker er for vores velbe
findende. Ensomhed og depression er for mange 
blevet en følge af den manglende kontakt. 

Der er kommet mere fokus på økonomisk 
ulighed i de muligheder vi har for at beskytte 
os mod sygdommen. Til gengæld har det også 
vist sig, hvad der kan opnås, når man arbejder 
sammen. Man har på ultrakort tid skabt vacci
ner mod Corona. Og frontpersonalet har knoklet 
uselvisk og udsat sig selv for smitte for at redde 
liv og helbred for andre. 

Med Neptun i Fiskene konfronteres vi med 
menneskelig lidelse og smerte i uhørt 

omfang. Flugt, sult, krige, fattig
dom og uretfærdighed. 

Globaliseringen gør, at 
vi møder det hele. For 

mange af os kan det 
være for overvæl
dende, og løsnin

gen kan være at 
lukke sig inde 
og/eller ty til 
rusen fra alko
hol og stoffer. 

Eller man kan 
bevæge sig 
ind i fiktive 
verdener gen
nem spil eller 

konspirations
teo rier. 

Ordet virus betyder giftstof. Den gift, som i 
bogstavelig forstand holder os i ånde, peger på 
vores samfunds egentlig problem: demonterin
gen af det sociale sammenhold. 

Dan Turèll 

Et godt eksempel på 
de energier, der har med 
Neptun og Fiskene at gøre, 
er forfatter og journalist Dan 
Turèll. Et enkelt citat fra Dan 
Turèlls LiveShow FeedBack 
fra 1976:

Hans horoskop gennemgås af Lars Thor Smith 
i det nyeste nummer af Horoskopet (2, 2021). 
Han har Solen i Fiskene, og Neptun befinder sig 
i 3. hus i Vægten, i et tkvadrat med opposition 
til Eris i en storkonjunktion, der også rummer 
Solen, Merkur og Venus. På kvadraternes spids 
står Saturn, Mars og Makemake i 12. hus, som jo 
er Fiskenes hus. Dog med temmelig stor orbis. 

“Jeg har altid kunnet finde mig selv overalt, 
i neonfacadernes lysskriftsætninger, i enhver krop der
mødte mig i en seng eller over et bord, i enhver plante
der stod i enhver mark, skov, have, grøftekant, eller
i ethvert job på enhver arbejdsplads i enhver
branche. Jeg har aldrig kunnet se, hvor nogen del
af alting der ikke var ‘én selv’ skulle begynde, og jeg
kan stadig ikke.”

Dan Turèll
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Neptuns opdagelse 

Som altid, når nye planeter opdages, betyder 
det en udvidelse af menneskehedens bevids
thed. Neptun blev opdaget d. 24. juni 1846. Det 
åbnede i den næste periode døren til en lang 
række fænomener. Fx blev man opmærksom på 
’åndelige’ fænomener og dyrkede seancer, hvor 
man fx kunne komme i kontakt med afdøde. 
Men det var også i perioden efter Neptuns opd
agelse, at teosofien blev grundlagt af Helena Bla
vatsky m.fl. Man søgte kontakt med den åndelige 

side af livet, men man søgte også i dybden, og 
psykologien blev udviklet med navne som Freud 
og Jung. Og over tid kom alt dette til at spille en 
stor rolle for udviklingen af astrologien.

Måske kan man sige, at Neptun har med alt det 
at gøre, der ikke er naturvidenskab, og som der
for ikke nyder respekt hos naturvidenskabsfolk. 

Kaos

Et nøgleord i sammenhæng med Neptun er or
det kaos. Neptun udvisker alle strukturer, græns
er, systemer og åbner derved for, at stivnede 
strukturer kan brydes ned, i første omgang ofte 
med stor forvirring og usikkerhed til følge. Det 
har vi her et par eksempler på:

Donald Trumps kaos

Astrologerne har hele tiden troet, at vi havde 
Donald Trumps data, da han allerede i 2011 
havde offentliggjort sin fødselsattest. Også i Lois 
Roddens AstroDatabank optræder disse data: 
14.6.1946 kl. 10.54 i Queens, New York, som 
AA data, altså de mest sikre. Men inden 2011 
havde Lois Rodden anset et andet tidspunkt som 
sandsynligt, da det stammede fra hans mor. Det 
fremgår da også af en note til artiklen om ham i 
AstroDatabank. 

Dan Turèll, født 19.marts 1946 kl. 13.30 på Frederiksberg.

Donald Trump, født 14. juni 1946 kl. 10.54 i Queens, New York
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Nu er den kendte schweiziske astrolog Claude 
Weiss blevet opmærksom på,  at der findes et 
sæt andre data, som siges at stamme fra Trumps 
mor. Disse oplysninger understøttes også af 
en anden kendt astrolog, Frank Clifford, der 
fortæller, at Trumps kone og ene datter havde 
været hos astrolog og opgivet moderens tids
punkt som det, der skulle bruges. 

Med alt det vi ved om Trumps forhold til sand
heden kan man sagtens forestille sig, at han har 
forfalsket sit fødselscertifikat, som han offentlig
gjorde, da han havde besluttet at gå efter præsi
dentposten. Måske for at emsige astrologer ikke 
skulle stå i vejen for ham. 

Offentliggørelsen skete, da Obama havde tilba
gevist Trumps påstande om, at han ikke var født i 
USA ved at offentliggøre sit fødselscertifikat. 

Claude Weiss er i gang med at sammenholde 
de to tidspunkter med en lang række begiven
heder i Trumps liv. Men han anser allerede nu 
moderens tidspunkt som sandsynligt. Det horo
skop ser vi her:

Ved første øjekast kan man let være med på, 
at moderens tidspunkt er det rigtige. Horoskopet 
får en klar løveascendant, hvad der passer godt 
til hans udseende og væremåde. Det officielle 
tidspunkt giver AC tæt på Jomfruens tegn, som 
ikke lige er karakteristisk for ham. 

Det virker også sandsynligt, at han snarere har 
sin LøveMars i 1. hus og ikke i 12. hus.

Også Månen i 5. hus i Skytten i opposition til 
Sol/Uranus passer fint til ejendomsspekulant
en og den folkeligt populære Trump. Også det 
gla mourøse ægteskab med den tjekkiske sports
stjerne og senere model passer godt her, ligesom 

Sol/Uranus i Tvillingerne i 11. hus viser hans 
kæmpe fanskare, der nærmest hungrer efter at se 
ham.

Et forkert tidspunkt kan så også være forklarin
gen på, at næsten alle amerikanske astrologer tog 
fejl og ikke forudså, at han i 2016 vandt valget. 

Trumps Neptun

Neptun befinder sig i det oprindelige horo
skop på 3. husspids. Neptun har bl.a. at gøre 
med at tilsløre sandheden – simpelthen at lyve, 
som jo i den grad er karakteristisk for Trump. 
Neptun er i begge horoskoper del af et tkvadrat, 
hvor den danner opposition til sandhedens pla
net, Eris. Kvadraterne går til storkonjunktionen 
med Merkur tættest på eksakt – endnu et tegn 
på, at temaet er løgn og sandhed. Neptuns sekstil 
går til Haumea/Pluto på AC – ønsket om at gøre 
sig selv til ’konge’, med alle midler. 

Da han opfordrer sine fans til at storme kon
gressen, er transit Neptun, der jo her befinder sig 
i Fiskene, i kvadrat til hans Sol/Uranus/Nordlig 
Måneknude i 11. hus. Progressiv Merkur står i 
eksakt konjunktion med Ascendanten. Men MC 
har et kvadrat til Jupiter i 3. hus i Vægten, 

Og AC har kvadrater til hele storkonjunktionen, 
mest eksakt til MakeMake. 

Samtidig danner Pluto en opposition til 
storkonjunktionen, tættest med Saturn. Der blev 
sat en grænse for hans storhedsvanvid.

Det er omsider slut for kaospiloten i denne 

Donald Trump, født 14. juni 1946 kl. 9.51 i Queens, New York
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omgang. Men hvad skulle alt det kaos til for?
Der er nok mange forklaringer på, at det har 

været nødvendigt. En vigtig ting er, at Pluto i 
USA’s horoskop er tæt på at have bevæget sig 
en hel runde. Der er brug for at blive mindet 
om de idealer, USA i sin tid blev grundlagt 
på. Der er sket et opbrud i hele det politiske 
system, som var endt med at være meget 
fastlåst. Vi får at se, om der har åbnet sig nye 
muligheder.

Pandemiens økonomiske og helbredsmæssige 
konsekvenser er nok hovedårsagen til, at Trump 
trods alt tabte valget. Han havde udspillet sin 
rolle. 

Claus Houlbergs kaos

Det har vakt en vis opmærksomhed blandt 
astrologiinteresserede, at Claus Houlberg, der 
spiller en vældig rolle i det danske astrologiske 
miljø, har et horoskop, der på flere måder 
minder meget om Donald Trumps. Og det bli
ver ikke mindre, hvis man sammenligner med 

det horoskop, der bygger på 
Trumps mors oplysninger. 

Begge er i så fald født 
med Sol/Uranus i 11. hus i 
Tvillingerne, og er således 
indstillede på at skabe 
omvæltninger i de sammen
hænge, de befinder sig i.

Claus Houlberg er født med Neptun på IC, og 
har ligesom Trump ingen planeter i jordelemen
tet. Man kan således ikke sige, at han har fast 
grund under fødderne.  

Neptun indgår i begge horoskoper i samme 
tkvadrat, med oppositionen til Eris og kvad
raterne til Merkur som tættest på eksakt af de fire 
planeter i storkonjunktionen. 

Begge er altså udfordret i forholdet til sand
heden, men man må godt nok sige, at de har 
tacklet udfordringen ret forskelligt. Det handler 
om noget, man ikke kan se i horoskopet, nemlig 
ejerens udviklingsniveau.

I et indlæg på Facebook fortæller Claus Houl
berg, at han har besluttet, at hans skole, Astro
logisk Akademi, udelukkende skal undervise i 
esoterisk astrologi, når det sidste ’klassiske’ hold 
slutter i 2022. Meget karakteristisk siger han:

”Efter da (2022) findes på Akademiet kun, hvad 
der i dag kaldes ‘overbygningen’ tillige med et 
par mesterklasser. Hvad der skal ske derefter, har 
jeg ingen anelse om ... det vil vise sig ... for det 
er altid nemmere at se den røde tråd i bakspejlet, 
men den er stort set umulig at se ud af forruden.”

Når han ikke kan ’se ud af forruden’ er han 
henvist til at bygge på det, han har som sit 
grundlag: Neptun, altså intuitionen. Og med Sol/
Uranus samtidig bygge på inspirationen, som vil 
præge hans forhold til de kommende elever: DC 
står i Vandbæreren. 

Tibetaneren 
fortæller gennem 
Alice Bailey i bogen 
Esoterisk Astrologi, 
at den astrologi, vi 
foreløbig kender, er 
en slags børnehave, 
den egentlige astrolo
gi vil blive tilgængelig 
senere, når mennesk
er er modne til den. 
Claus Houlbergs intuitive søgen efter den har 
vi kunnet følge i den periode, hvor Neptun har 

Claus Houlberg, født 11. juni 1946 kl. 8.05 i København
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befundet sig i Fiskene – men nok også allerede, 
da den var i Vandbæreren.

Aktuelt danner transit Neptun et kvadrat til Sol/
Uranus i Claus Houlbergs horoskop. Kvadratet 
har været der i flere år nu, og vil også have fat 
året ud. Derefter bliver der måske bedre udsyn, 
ikke mindst når Neptun i 2025 går i Vædderen. 

Claus Houlberg er født med MC i Vædderen, 
og han er virkelig en pioner i den astrologiske 
verden. 

Neptuns energier

Når vi sammenligner de to horoskoper, bliver 
det tydeligt, at Neptun rummer hele spektret fra 
løgnagtighed og svindel til klarhed og renhed. 
Men under alle omstændigheder bliver dens 
energier sat ind for at skubbe menneskehedens 
udvikling i retning af det, der er målet i det store 
billede.

Det kaos, Trump har skabt, har lige nu dannet 
grundlag for, at det trods alt har været muligt for 
den nye præsident Biden at få vedtaget en kæm
pe hjælpepakke uden alt for voldsom modstand. 
Hver enkelt republikansk senator og vælger 
er blevet konfronteret med forskellen på løgn 
og sandhed, på myter og virkelighed, som en 
forberedelse til det snarlige tidspunkt, hvor Pluto 
møder sig selv i USA’s horoskop, og afgørende 
valg om landets fremtid må træffes. 

Og det opbrud i astrologien, som Claus Houl
berg intuitivt har stået for, har åbnet døren for 
helt nye muligheder for en ny astrologi, der kan 
bidrage til menneskehedens fortsatte bevægelse 
på indvielsesvejen.

Neptun virker netop på alle udviklingsniveau
er. Og i hvert enkelt menneske.

Kilder:  

Claude Weiss:  
i Astrologie Heute nr. 208 og 209: Donald 
Trumps oprindelige fødselstidspunkt

Dagmar Wäscher:  
i Meridian 5 og 6, 2020: Vågn op, Tornerose

Lars Thor Smidt: 
i Horoskopet 2, 2021: Dan Turèll


