
TEMA ASTROLOGI

Løver, skorpioner, fisk og væddere. Vi kender alle sam-
men vores stjernetegn, som vi ofte kalder det, når vi læs-
er vores horoskop i aviser og blade. Men den astrologiske 
virkelighed er noget mere kompleks end bare det tegn, 
som vores sol stod i, da vi blev født. Så vil man lære no-
get om sig selv via stjernerne, skal man også omkring 
de andre planeter, husene og aspekterne. Bliv klogere på 
det hele i dette tema.                      
        
         
                 Af Dorte J. Thorsen
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BLIV KLOGERE
          PÅ DIG SELV
VIA STJERNE
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TEMA astrologi

M
en det holder ikke. Man kan ikke dele verden 
op i 12 slags mennesker. Vi er alle mere 
komplekse, og vores horoskoper skal ses 
som et samlet hele, hvor Solens placering i et 

tegn – altså det som vi kalder vores stjernetegn – betyder 
noget, men ikke alt. Ja, der er masser af andre ting, som 
er lige så vigtige i den astrologiske sammenhæng.

En astrologisk sammenhæng, som selvfølgelig ikke kan 
beskrives fyldestgørende på få sider, da det er et helt 
studie at tilegne sig nok astrologisk viden til at lave og 

tyde det horoskop, som er et redskab til at se, hvad men-
nesker indeholder, og hvilke energier som vi har med os.

Men her kommer et overblik over nogle af de vigtigste 
ting, som man skal se på, når et horoskop skal tydes.

Et horoskop er bygget op omkring de 12 stjernetegn, 
som er Vædderen, Tyren, Tvillingerne, Krebsen, Løven, 
Jomfruen, Vægten, Skorpionen, Skytten, Stenbukken, 
Vandmanden og Fiskene. Ud over de 12 tegn har man 
også de 12 huse. Planeterne står derfor i både tegn og 
huse, men samtidig danner planeterne også indbyrdes 
aspekter til hinanden. 

Der er altså talrige variationsmuligheder, når det 
kommer til, hvordan horoskopet ser ud, og det er også 
derfor, at man ikke kan sige, at for eksempel to væddere 
er ens. For de to personer har måske ikke andet end 
netop Solen i Vædderen til fælles. Så derfor skal man 
altid have lagt sit personlige horoskop, hvis man skal 
bruge astrologien til noget. 

Her følger dog en kort forklaring af de enkelte faktorer.

Horoskopet består af tegn, huse og aspekter

Der er altså talrige variationsmuligheder, 
når det kommer til, hvordan horoskoper ser 
ud, og det er også derfor, at man ikke kan 
sige, at for eksempel to væddere er ens. 
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DE 12 TEGN
Alle stjernetegn har hver deres energi, som bliver aktiveret og retningsbestemt af, hvilke huse og hvilke 
planeter som ligger i det pågældende stjernetegn – og vi har også alle sammen alle 12 stjernetegn i vores 
horoskop, så vi er påvirket af alle 12 stjernetegns energi.

Derudover opdeles tegnene i de fire temperamenter: ild, som er igangsættende og dagsordens-skabende, 
jord, som er stabiliserende og tryghedsskabende, luft, som er vibrerende og energifyldt og skaber masser 
af idéer, samt vand, som er følsomt og skaber forbindelser mellem det indre og det ydre, mellem fortid, 
nutid og fremtid.

Vædderen (ild): En stærk energi fuld af kraft og gåpåmod – tit kombineret 
med en slags frygtløshed og en slags barnlig tro på, at alt kan lade sig gøre. Hvor 
Vædderen er aktiv i horoskopet, vil man typisk kaste sig ud i livet, men det er 
også her, at man kan slå sig hårdest.

Tyren (jord): En sej og stædig energi, hvor man trygt tror på, at det nok skal lade 
sig gøre – og hvorfor ikke nyde livet undervejs? Hvor Tyren er aktiv i horoskopet, vil 
man typisk opleve, at tingene fungerer, men man skal passe på med at blive doven 
og tage tingene for givet.

Tvillingerne (luft): En urolig og kommunikerende energi. Der er hele 
tiden nye idéer og påfund – og man arbejder gerne på flere projekter på samme 
tid. Hvor Tvillingerne er aktive i horoskopet, vil man typisk altid få nye idéer og 
have gang i mange projekter, nogle gange også for mange.

Krebsen (vand): En energi, der handler om tryghed og om hjemmet – og 
om følelser, men også om at finde helt ind i kernen af sig selv og mærke sit eget 
værd. Hvor Krebsen er aktiv i horoskopet, vil man typisk have behov for at være tryg 
og måske holde tingene for sig selv – og det er fint, men nogle gange må man vove 
pelsen, også på dette område. 

Løven (ild): Se mig, er jeg ikke fantastisk. En energi, som handler om at turde 
træde frem og opnå resultater – og blive hyldet. For det kræver sin løve at kunne 
tage imod ros og livets gaver. Hvor Løven er aktiv i horoskopet, vil man typisk være 
dygtig og også have et stort behov for at blive anerkendt, men man skal lære at ac-
ceptere – uden at blive fornærmet – at sådan går det ikke hver gang.

Jomfruen (jord): En detaljeorienteret energi kombineret med en enorm god 
kritisk sans. Her hersker orden og metode. Hvor Jomfruen er aktiv i horoskopet, har 
man styr på tingene – også nogle gange så meget, at ens omgivelser synes, at det 
er lige i overkanten, fordi man er ret pertentlig.

Læser man damebladene, får man let fornemmelsen af, at det hele er meget enkelt, når det 
kommer til astrologi. For: 

• Vædderen tager altid initiativet, men er ofte ret aggressiv. 
• Tyren elsker god mad og god vin, men er tit for stædig. 
• Tvillingerne snakker i reglen alle et øre af, men ved omvendt også noget om alt. 
• Krebsen giver alle kærlighed og tryghed, men kan også være for klistrende. 
• Løven er stærk og stolt af sig selv, men er tit for selvglad. 
• Jomfruen har totalt orden på alt, men er ofte for kritisk. 
• Vægten søger altid harmoni, men er tit dårlig til at håndtere konflikter. 
• Skorpionen er lidenskabelig, men ofte ikke til at stole på. 
• Skytten har store visioner, men mangler tit realitetssans. 
• Stenbukken knokler igennem og når i reglen sine mål, men kan være ret kedelig.
• Vandmanden kan se alting i det åndelige perspektiv, men er ofte ret doven. 
• Fiskens evne til at drømme og forudse fremtiden er stor, men samtidig vil Fisken tit helst 

være alene – og svømme væk i sin egen fantasiverden.

Sådan cirka ser billedet ud, i hvert fald når man læser de fleste horoskoper i blade og aviser. 
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Vægten (luft):  En harmonisk energi, hvor man gerne vil dele sol og vind 
lige. Hvor Vægten er aktiv i horoskopet, er man i reglen god til at skabe balance 
og få alle involverede til at føle sig godt tilpas. Dog er der en fare for, at man 
glemmer eller tilsidesætter sig selv for meget.

Skorpionen (vand):   En erotisk energi, der også handler om lidenskab på 
andre måder – og om hemmeligheder. Hvor Skorpionen er aktiv i horoskopet, er 
man dedikeret – men man kan også overraske sig selv, både positivt og negativt. 
For vi rummer alle mørke sider, som vi helst vil glemme, men her kommer de frem.

Skytten (ild):   Det handler om visioner, og man går på med lige dele mental 
energi og fysisk kraft. Hvor Skytten er aktiv i horoskopet, har man ofte de store 
drømme og de langsigtede planer, men også de filosofiske tanker. Det er måske 
så bare ikke altid, at der bliver gjort så meget ved at føre det ud i livet.

Stenbukken (jord):  En arbejdsenergi, hvor der kan knokles længe og hårdt 
i benhård tillid til, at resultatet opnås. Hvor Stenbukken er aktiv i horoskopet, bliver 
man ofte nødt til at slide i det, men så kommer succesen også. Prisen undervejs 
tænkes der så mindre – og måske også for lidt – på.

Vandmanden (luft):   Åndelig bevidsthed, religion og de nye tider. Her er den 
energi, som man kan bruge til at finde de svar, som man søger. Hvor Vandmanden 
er aktiv i horoskopet, vil man ofte gå hen, når man leder efter livets mening. Og det 
er fint, men den sunde fornuft har det med at blive sat ud af spil, så man skal holde 
godt fast i sig selv i processen.

Fiskene (vand):  Drømme, drømme og drømme. Fiskene handler om at 
svømme væk i sin egen indre verden – og ind til den viden om sig selv og verden, 
som vi alle har inderst inde. Det sted, hvor Fiskene er aktive i horoskopet, vil man 
kunne bruge som portal ind til ens egen indre verden. Pas dog på med ikke at blive 
for optaget af denne indre verden og egen fortræffelighed, for så kan verden i øvrigt 
blive et ensomt sted.

Endelig er der også i opdeling i:

1. Kardinale tegn – vædder, krebs, vægt og stenbuk – som er kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau og en 
iværksættende energi. Her er der ikke langt fra tanke til handling, men det kan knibe med at bevare gnisten.

 
2. Faste tegn – tyr, løve, skorpion og vandmand – som er kendetegnet ved vedholdenhed og en vis konservatisme. 

Her tænker man sig godt om, men man når omvendt også i reglen målet, for man arbejder systematisk.

3. Bevægelige tegn – tvillinger, jomfru, skytte og fisk – som er kendetegnet ved, at tankerne flyver hurtigt. Her 
er der hele tiden gang i alt muligt, og man bryder sig ikke om rutiner og om at rydde op.

DE 12 HUSE
Ligesom tegnene repræsenterer de 12 huse også hver deres område i livet. Hvor husene 
ligger i horoskopet, er bestemt af, hvad tid på døgnet man er født – og hvor i verden det 

skete. Husenes placering i horoskopet er altså også noget, som skal beregnes af astrologer.

12
FØRSTE HUS
Hedder også ascendanten og kaldes populært for den 
facade, som vi viser omverdenen. ascendanten er dog 
måske snarere den energi, som vi bruger til at komme 
ud i verden med, altså vores personligheds transport-
middel og virkemåde. Din fysik kan også aflæses her.

ANDET HUS
Huset for ressourcer, især de fysiske som penge, ejendom 
og lignende. Ud fra hvor andet hus ligger i horoskopet, kan 
vi altså læse, om vi er gode til det med økonomi eller ej – og 
hvordan vi i det hele taget forvalter vores ressourcer. 

TREDJE HUS
Kommunikation og samtale. Huset viser, hvordan vi kom-
munikerer – og hvor meget vi har brug for at kommunikere. 
Forskellige former for skribenter og andre måder at udtrykke 
sig på findes også her – sammen med kortere rejser.

FJERDE HUS
Kaldes også for I.C. og er sammen med første hus, syvende 
hus og tiende hus de vigtigste huse. Dette fordi fjerde hus 
fortæller om vores barndomshjem og forholdet til fortid og 
forældre, men fjerde hus viser også, hvad vi sætter i fokus i 
vores hjem og tilværelse i vores voksne liv.

FEMTE HUS
Det legende hus, huset for kreativitet og udfoldelse – her man 
kan se, hvordan vi slapper af og får ny energi. Fest, spil og 
vores barnlige sider findes i femte hus, hvor vi kan glemme 
os selv og fordybe os.

SJETTE HUS
Helbredet. Huset, der siger noget om vores sundhed, både 
den fysiske og den mentale. Så kost og ernæring – og vores 
forhold til det – skal søges her. Men også miljøet, både det 
fysiske og det mentale, findes her.

SYVENDE HUS
I gamle dage kaldtes det for kærlighedshuset, men i 
virkeligheden viser huset meget mere end vores par-
forhold. Det siger noget generelt om den måde, som vi 
møder vores medmennesker og relaterer til andre på.

OTTENDE HUS
Huset for seksualitet og lidenskab, men også stedet for de 
såkaldte liv og død-forbindelser, så det er her, at man har 
mulighed for at sprænge egne grænser og genopstå som en 
anden fugl Føniks. Det okkulte og spirituelle findes også her.

NIENDE HUS
Filosofi, visioner og lange rejser. Dette hus handler om udvi-
delsen af horisonten, så hvor dit niende hus er i horoskopet, 
vil din horisont være vid, og du vil altid være interesseret i at 
stille spørgsmål og få ny viden.

TIENDE HUS
Kaldes også for M.C. og handler om din målsætning her i 
livet, især karrieremæssigt, men også på andre områder. Det 
er her, at man ser, hvad du stræber efter – og hvilke midler 
og muligheder, som du har for at få opfyldt dine ambitioner 
og følge dit kald.

ELVTE HUS
Grupper og foreninger. Elvte hus handler om de større sociale 
sammenhænge – og dermed også om samfund, netværk, 
politiske partier og andre ting, som man sammen med andre 
engagerer sig i. 

TOLVTE HUS
Huset for vores inderste jeg og væsen, for hemmeligheder og 
alt andet skjult. Det, som ligger i tolvte hus, er ofte det, som 
vi holder for os selv – ja, indimellem kan det også være skjult 
for os. Men typisk repræsenterer tolvte hus det område, hvor 
vi søger hen alene og samler kræfter.

TEMA astrologiTEMA astrologi
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PLANETERNE
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ASPEKTERNE

Der er ti planeter i horoskopet. Nogle af dem bevæger sig meget hurtigt som for eksem-
pel Månen, der kun bruger 28 dage på at komme hele vejen rundt i horoskopet, mens det 
tager mange år for andre planeter. Deres påvirkning af individet bestemmes derfor både 
af, hvilke tegn og hvilke huse som de står i. 

Planeterne kan også indbyrdes påvirke hinanden – samt de huse og tegn, som så bliver yderli-
gere aktiveret ved, at to eller flere planeter danner aspekter. Disse aspekter er: 

SOLEN: 
Der, hvor Solen er placeret i horoskopet, kan vi aflæse en 
indre identitet, en væsenskerne, men også et indre behov, 
hvor huse og aspekter spiller en afgørende rolle for, hvordan 
denne identitet kommer i spil.

MÅNEN: 
Månens placering siger en hel masse om vores følelser og 
om vores følelsesliv – og om hvordan vi håndterer det. For 
alle mennesker har følelser, men ikke alle tillægger dem sam-
me betydning – eller arbejder lige meget med dem.

MERKUR: 
Den lille hurtige planet Merkur fortæller om, hvordan vi kom-
munikerer – og hvad vi kan lide at tale om. Evner til at skrive 
og i det hele taget udtrykke sig med ord og andre virkemidler 
findes også her.

VENUS: 
I gamle dage kaldte man den for kærlighedsplaneten. Der er 
også dem, som siger, at kvinderne kommer herfra. Faktum er, 
at Venus’ placering i horoskopet siger en masse om, hvordan 
du er i forhold til andre mennesker, både kærlighedsmæssigt, 
familiemæssigt i øvrigt og med hensyn til venner og andre i 
dit netværk. Det er altså en relations-planet, som også tager 
sig af livsglæde og nærvær.

MARS: 
Mænd skulle så være herfra, men i virkeligheden siger Mars 
noget om din styrke og kraft – og om din erotiske lyst. Det 
område i horoskopet, hvor Mars står, er som regel et om-
råde, hvor du altid har masser af energi, temperament, vilje 
og drive til at komme igennem.

JUPITER: 
Engang hed den lykkeplaneten. Måske er navnet ikke så dår-

ligt, om end det ikke er dækkende, for Jupiter handler om  
ekspansion, og den kommer ikke altid let, men hvor Jupiter 
er, får du meget forærende i form af naturlige talenter og må-
ske også hjælp udefra. For du besidder store udviklingsmulig-
heder på de områder i horoskopet, som aktiveres af Jupiter, 
der også har med filosofi, etik, studier og rejser at gøre.

SATURN: 
Den hed engang skæbneplaneten, fordi det er her, at vi mø-
der krav og begrænsninger, her der skal kæmpes for tingene 
– og nogle gange også mod tingene. Men det er også her, at 
vi med vedholdenhed og kraft kan komme langt, fordi vi ikke 
får noget forærende, men med flid og energi selv skaber det 
hele – ofte ved at gå ud af vores egen komfort-zone.

URANUS: 
Den første af de tre planeter, der bevæger sig så langsomt, 
at man deler tilstedeværelsen i tegnet med mange andre, så 
her er det huset, som man skal se på, hvis man vil se på det 
individuelle horoskop. På mange måder er Uranus en højere 
energi af Jupiter, da Uranus-energien også handler om nye 
horisonter og ekspansion, men her er planeten langt mere 
oprørsk og original og kræver frihed og selvstændighed i det 
hus, som den befinder sig i.

NEPTUN: 
Den anden af de langsomme planeter, og den der handler om 
drømme og spiritualitet. Der, hvor den findes i horoskopet, 
kan man høre græsset gro, men pas på med ikke at forsvinde 
helt ind i fantasien og drømmeverdenen.

PLUTO: 
Den tredje og sidste af de langsomme planeter. Her er liv 
og død det store tema – både helt bogstaveligt og i løbet af 
tilværelsen, for dér hvor Pluto er aktiv, skal vi lære både at 
give slip og at gribe ud efter noget nyt.

Konjunktion: 
Her står planeterne lige oveni hinanden og 
blander deres energier. De kan således støtte 
eller hæmme hinanden, alt efter hvad det er 
for planeter, og i hvilke huse og tegn de står. 

Sekstil: 
Her står planeterne 60 grader fra hinanden, og 
de områder, som her aktiveres, er områder, 
hvor man er godt på vej og får masser af små 
kærlige puf og medvind på vejen. Planeterne 
arbejder godt sammen.

Kvadrat: 
Her står planeterne 90 grader fra hinanden 
og modarbejder hinanden, så her skal der 
arbejdes, for på de områder, som aktiveres, 
får man intet i gave, men skal selv bygge op 
fra bunden, ja, måske endda rive nogle indre 
forhindringer ned først, inden man kan skabe 
mere sunde mønstre.

Trigon: 
Her står planeterne 120 grader fra hinanden 
og skaber de forbindelser, hvor livet forærer 
én mange ting og gør, at tingene flyder let og 
”kommer let af sig selv”. Her er planeterne 
de bedste venner, og det opleves som at ”alt 
giver sig selv” og ”det her har jeg talent for”.

Opposition: 
Her er der tale om planeter, som står over for 
hinanden i 180 graders vinkel – og så at sige 
udfordrer hinanden konstant. Man kan sige, 
at de holder hinanden i skak, og de områder 
i horoskopet, som bliver aktiveret, vil kunne 
opfattes som konfliktfyldte livet igennem, 
både på indre og ydre planer. Men det er 
omvendt også her, at de helt store gennem-
brud kan ske, når man finder balancen – fordi 
man hele tiden er bevidst om problematikken.

For alle aspekter gælder, at antal grader 
ikke behøver at være helt eksakt, samt at 
det helt afgørende er, hvilke tegn og hvilke 
huse planeterne står i. De samme to planeter 
i det samme aspekt giver to helt forskellige 
betydninger, når de står i forskellige tegn og 
huse. Igen gælder, at der skal en personlig 
tolkning til – og at man ikke kan forlade sig 
på nogle få siders opslag.

A
strologi betyder læren om stjernerne og er ikke det samme 
som astronomi, der også betyder læren om stjernerne, men i 
deres fysiske form. 

I dag anser den etablerede akademiske verden ikke astrologi 
som en videnskab, men det gjorde man på Tycho Brahes tid i 1500- og 
1600-tallet. Tycho Brahe, som var både astrolog og astronom, lavede for 
eksempel den senere Christian den Fjerdes horoskop, da den lille prins 
var nyfødt. 

Men astrologien er meget ældre. Allerede fra cirka 2000 år før Kristus 
har man fundet babyloniske kileskrifter, som viser, at man tog varsler af 
stjernernes placering på himlen – og fra 400 før Kristus har man i samme 
område fundet horoskoper, som ligner vores – dog minus de 12 huse, 
men med de 12 tegn fra Dyrekredsen. På det tidspunkt var astrologi en 
videnskab, som konger tog alvorligt og inddrog i deres beslutninger og 
regeringsarbejde.

Nogenlunde samtidig tog græske astrologer og førte astrologien hen til 
den version, som vi kender i dag. Det er en version, som har elementer 
fra både de gamle babyloniere, de gamle egyptere og fra grækerne selv, 
hvor især idéen om, at det, der sker på himlen (makrokosmos), afspejler 
sig i det, som sker i mennesket (mikrokosmos). 

De gamle romere var også glade for astrologi – eller i hvert fald nogle af 
dem. For indimellem var astrologerne bortvist fra Rom, da de blev anset 
som folkeforførere, men så kom der en ny kejser, og så kunne de blive 
taget til nåde igen, ja, endda få plads ved det kejserlige hof i Rom. 

Astrologien døde heller aldrig helt, men fik dog en voldsom opblom-
string i Middelalderen, da den græske astrolog Ptolemaios’ værker blev 
genopdaget, og i Renæssancen – det vil sige 1400- og 1500-tallet – var 
det helt normalt med astrologer ved de kongelige hoffer, ja, der blev sågar 
oprettet lærestole i astrologi ved forskellige universiteter som for eksempel 
Cambridge i England og det pavelige universitet Sapienza i Rom. En af 
tidens mest berømte astrologer var Nostradamus, hvis profetier stadig 
diskuteres i vore dage. 

Men tingene var ved at forandre sig, og i 1586 udsendte pave Sixtus 
den Femte en bandbulle mod astrologi, som i tiden derefter blev anset 
som uvederhæftigt videnskabeligt set – og indimellem ligefrem farlig set 
med kirkelige øjne. 

Astrologien forsvandt derefter fra radaren og levede kun sporadisk i de 
næste århundreder. 

I 1900-tallet kom astrologien så tilbage og blev hurtigt omfattet af en stor 
folkelig interesse, som den stadig har, men som også deler befolkningen 
mellem dem, der tror på astrologi – og dem, der ikke gør. 

Der er også tit i vore dage en diskussion om astrologiens videnskabelige 
status eller ej, om end man kunne argumentere for, at det er lige så svært 
at bevise astrologiens videnskabelighed som religioners ditto – så det altså 
er og bliver et spørgsmål om tro, men at det også er fint nok.

Astrologiens historie:
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      IKKE KUN EN RETNING,                            men også en TIDSHORISONT
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”Astrologi har den store fordel, at den ikke kun handler om de energier og problematikker, 
som der er på spil, men at den også fortæller, hvornår der er muligheder, og hvor lang tid 
en udfordring varer,” siger astrolog Sussie Baun Madsen og fortæller, at det for eksempel 
kan være en fordel at få lagt sit horoskop, hvis man er blevet fyret og ikke kan finde et nyt 
job – eller man måske har været alene i mange år og savner en kæreste.

Tidshorisonten
For netop spørgsmål omkring job og parforhold samt 
køb og salg af bolig er nogle af de hovedspørgsmål, 
som langt de fleste kommer og gerne vil have svar 
på – og især tidshorisonten omkring det spiller en 
rolle for mange.

”Ja, det er det progressive horoskop, altså hvornår 
modgangen ophører, eller hvornår der sker noget, som 
man ønsker sig, som mine klienter er mest interes-
seret i,” siger hun og fortæller, at de selvfølgelig også 
er nysgerrige på, hvad horoskopet kan fortælle om 
deres personlighed og de energier, der berører de 
problematikker, som de p.t. står i.

Journalistens horoskop
Sussie lagde også undertegnedes horoskop. Jeg har 
prøvet det før, så jeg vidste godt, at jeg har Solen i 
Krebsen, Månen i Tyren og Jomfruen i ascendanten. 
Det er altså noget med at være i følelserne, være et 
ordensmenneske, have behov for ro og balance – og 
også være et meget privat menneske.

Men med Solen i elvte hus er der også en åbenhed 
og et behov for at være med til at gøre verden til et 
bedre sted at være – i mit tilfælde dog nok fortrinsvist 

Danmark, da jeg trods stor rejseglæde helst vil virke 
inden for landets grænser. Men det vil jeg så også 
gerne med lykkepunktet placeret på min sol, og med 
Mars i Skytten er der også en stor energi og mange 
visioner. Det passer alt sammen fint på mig.

Men hvad så med de kommende år? Hvordan ser 
de ud for undertegnede?

Såvel Pluto som Neptun rører på sig, og det tyder 
på store ændringer, som i mit tilfælde kan være både 
erhvervsmæssige og private. Hvad jeg skal vælge, 
er selvfølgelig op til mig, men det er tid til, at jeg 
mærker efter inde i mig selv, hvad jeg vil her i livet – og 
hvordan det skal foregå. Det var noget, som jeg kunne 
nikke genkendende til, uden at jeg skal gå i nærmere 
detaljer her. Men der blev snakket konkrete perioder 
i de kommende år krydret med gode råd om, hvad jeg 
allerede har udrettet og har med mig, samt hvad jeg 
skal stole på, og hvad jeg skal passe på.

Og jeg kan kun sige, at Sussie var spot on sam-
menlignet med mange af de tanker og planer, som jeg 
går med. Det samme var hun med de mere familiære 
forhold, som omfattede hele min familie – også selvom 
hun ser det hele ud fra min side, for det var jo mit 
horoskop, som der blev taget udgangspunkt i.

Møde mennesker, hvor de er
For Sussie er det nemlig vigtigt, at det hver gang 
drejer sig om det enkelte menneske. Hun har også selv 
en krebse-ascendant, og derfor er empati, intuition 
og forståelse helt naturlige dele af hendes måde at 
arbejde på.

”Jeg møder klienten, der hvor hun eller han er i sit 
liv. For det kan godt være, at jeg kan se alt muligt i 

horoskopet, men mit fornemmeste job er at lytte til, 
hvad personen selv vil have svar på,” slår hun fast 
og siger, at hun ofte bliver ringet op flere måneder 
efter en konsultation, når der så er kommet et nyt 
job eller en ny kæreste – eller huset er blevet solgt.

”Så bliver jeg altid glad, både på deres vegne her 
og nu, men også fordi det giver dem tillid. For når 
jeg havde ret omkring, at dette skete, så kan man 
med større ro i maven se frem imod de andre ting, 
som det progressive horoskop viste, og så bliver det 
lettere at få det gåpåmod, som også er nødvendigt, 
når man lever,” siger hun.

Miljø og valg
Horoskopet alene gør det nemlig ikke. Vi er efter 
Sussies mening også påvirkede af vores miljø – og 
vores valg. For nok fødes vi med et helt horoskop 
med muligheder og potentialer, men hvad der 
kommer ud af det, afhænger af, hvad vi giver energi 
og nærer – og af de progressive planeter, og her især 
de fire store, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto, som 
altid skaber virkninger, når de danner aspekt til en 
planet i fødselshoroskopet.

”Man kan for eksempel have en planet stående helt 
alene i horoskopet uden aspekter. Så er det svært at 
styre og være bevidst om denne planets energi. Det 
vil sige lige indtil en progressiv planet kommer forbi, 
for så kommer der fokus på den berørte planetenergi, 
og man bliver opmærksom på dét livsområde, så 
man kan lære noget om emnet i den periode, som 
påvirkningen varer,” oplyser hun. 

Hvad det handler om, afhænger selvfølgelig af, 
hvilken fødselsplanet og hvilket hus der er tale om 
– men også af den progressive planet.

Sussie Baun Madsen har interesseret sig for astro-
logi i omkring 30 år og er uddannet diplomastrolog 
på Skandinavisk Astrologi Skole (nu Astrologisk 
Akademi). Du kan læse mere om Sussie Baun 
Madsen her: www.himmellysene.dk

”Det er det progressive horoskop, altså hvornår mod-
gangen ophører, eller hvornår der sker noget, som 
man ønsker sig, som mine klienter er mest interes-
seret i.”

Astrologi angiver 
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De progressive planeter
Er det Saturn, som kommer forbi, er temaerne noget 
med at holde fast og være tålmodig. Det kan for eksempel 
handle om at skulle bære nogle byrder og vælge til og fra, 
at prioritere.

Uranus derimod drejer sig om fornyelse og oprør. Det er 
også her, at de uforudsete ting sker, for Uranus’ energi er 
blitzagtig – og en fyring eller en skilsmisse, som man slet 
ikke havde set komme, kan være en realitet fra det ene 
øjeblik til det andet, hvis Uranus kommer forbi.

Neptun derimod handler om drømme og følelser, men 
også om opløsning. Man kan føle sig udmattet og svigtet, og 
man er nødt til at give slip og bare lade det hele ske, som 
det kommer. Være i flowet og i følelserne, også selvom det 
kan gøre ondt, men smerte har det med at tone ud og til 
sidst forsvinde til fordel for nye indsigter og nye visioner.

Pluto drejer sig om at give slip, se det i øjnene, som 
man frygter, og så slippe gamle og ikke længere brugbare 
tanke- og adfærdsmønstre for at kunne give sig i kast med 
nye opgaver – og selv være en fornyet og udviklet udgave af 
sig selv. Der er noget død og genfødsel over denne planet, 
noget fugl Føniks, som gør, at man kan genopfinde sig selv.

Mangfoldighed
”Det er derfor også et vældigt spændende arbejde at være 
astrolog. Der er ikke to mennesker, som er ens – og vi er 
mere forskellige, end jeg troede i begyndelsen. Da jeg star-
tede, kunne jeg også nogle gange være i tvivl om, hvorvidt 
jeg kunne tillade mig at sige forskellige ting, men så gjorde 
jeg det alligevel, og så sagde folk: Det er lige sådan, at jeg 
har det, og dér lærte jeg noget om mangfoldigheden og 
om, at mennesker har brug for at blive set og anerkendt, 
som de er,” siger Sussie og fortsætter:

”For der er så mange forskellige mennesker til, og selvom 
to mennesker er født samme dag på stort set samme tids-
punkt, så er der alligevel måske bare en enkelt planet-
position til forskel. Men den ene lille ting ændrer hele 
resten af horoskopet og gør sammen med det frie valg, at 
de to mennesker indbyrdes er helt anderledes i forhold 
til hinanden.”

Danmark i 2019
For vi vælger som sagt meget selv, horoskopet er blot en 
hjælp, noget som vi fik med i bagagen. Vi er så også alle 
sammen påvirkede af nogle generelle tendenser, som for 
os i Danmark i 2019 ifølge Sussie bliver:

Der vil være stor opmærksomhed på økonomien, både 
den offentlige, den i banker og forsikringsselskaber og 
lignende. Vi har allerede set nogle afsløringer som de bank-
folk, der lænsede de europæiske statskasser, men der er 
flere afsløringer på vej, og det vil accelerere i 2019. Der vil 
være brug for de langsigtede økonomiske reformer, hvor 
arbejdet starter op i det kommende år.

Men også på privatfronten er penge et tema. Vi gør klogt 
i at mærke efter, hvad vi bruger vores penge på. Og heller 
ikke private mennesker vil kunne slippe af sted med at 
snyde og bedrage. Der vil derimod komme lys på mange 
økonomiske forhold – som for eksempel gemt gæld og 
underslæb. Køb og salg af ejendom kan også kræve arbejde 
og energi. Det er måske ikke så let, som man troede. Tjek 
også slutdokumenterne i detaljer.

Det er nemlig fokus på Månen i Skorpionen i økonomiens 
hus og Uranus i ottende hus, der gør, at vores handlinger 
– også på andre områder – nu kommer frem i lyset og får 
konsekvenser. For nu skal der ryddes op. 

Det er alvor, og dem, som har kastet luftkasteller op, 
vil opleve, at luften går ud af ballonen, og det hele falder 
til jorden. Dem, som derimod har gjort deres benarbejde 
og er redelige og hæderlige, vil få opbakning og støtte til 
deres planer. For der er intet galt i idealer og visioner, men 
de skal forankres i den solide jord og den faste substans, 
og det gælder både professionelt og privat. Her er det 
Saturn, der er på spil.

Hvad angår kærlighedslivet, er det tid til en seriøs 
vurdering af, hvad man ønsker og længes imod. Det kan 
anbefales at arbejde med, hvad parforhold betyder for dig, 
og hvordan det i bund og grund bør fungere. Magtkampe og 
arbejdsfordeling kan være i fokus. Jalousi og skjulte affærer 
viser sig. Manipulation på forskellige planer kan opleves. 
Måske en skilsmisseproces startes, fordi man synes, at 
græsset er grønnere på den anden side. Men det er også 
vigtigt, at man omvendt er bevidst om, at man ikke skal 
blive for enhver pris – og slet ikke på grund af økonomien 
eller materielle ting. Familien har måske brug for nyt liv. 

”Overordnet er det vigtigt at få slået fast, at det her er 
generelle tendenser, og skal man kende sine egne energier 
og problematikker for de kommende år, så skal man have 
lagt sit personlige horoskop,” slår Sussie fast til sidst.

.

ESOTERISK astrologi 
                      og tentenser for DANMARK

TEMA astrologi TEMA astrologi

Kammilla Petersen er astrolog og fortæller, at de fleste går til astrolog på grund af en krise 
eller alvorlige livsovervejelser, som ofte handler om job, parforhold eller familie i øvrigt. 

For det er, når vi ikke er sikre på vores vej 
videre frem, at vi har særlig brug for hjælp, 
og her kan astrologien gøre meget, for den 

kan vise os, hvilke energier vi påvirkes af – både 
generelt i dette liv og i den pågældende situation, 
som vi er i lige nu,” siger Kammilla og slår fast, at 
hun hverken kan eller skal fortælle, hvad andre 
mennesker skal vælge i livet. 

”Det er helt op til den enkelte. Men jeg kan 
fortælle mennesker om, hvorfor de har det, som 
de har det, og hvilke problematikker der er i spil, 
så man kan få en dybere indsigt og et større per-
spektiv på sig selv og sit liv, også på det spirituelle 
plan,” fortæller hun. 

Kammilla arbejder nemlig også med den eso-
teriske astrologi, hvor man beskæftiger sig med 
den spirituelle udvikling og den højere mening 
med tilværelsen, og hvor horoskopet indeholder 
flere dele end det klassiske horoskop. 

Makemake, Eris, Ceres og Haumea
Der er for eksempel hele fire planeter mere i det 
esoteriske horoskop, nemlig Makemake, Eris, 
Ceres og Haumea.

Makemake står for det sted, hvor du er helt 
alene, hvor du skal gå selv og følge din indre vej. 

Eris handler om at trække sløret væk, om at 
sige sandheden, som den er.
Ceres står for at høste resultatet af den erfaring 
og den indsats, som vi tidligere har gjort. Vi har 
altså allerede lavet benarbejdet, så ansvaret er 
på plads. 

Haumea handler om det, som man giver liv 
– det som man kan hengive sig til 100 procent.
Fælles for dem alle er, at de handler om en in-
dre søgen, væk fra egoet og henimod en større 
helhed, om en bevidsthed om sjælen og sjælens 
rejse gennem denne inkarnation. 

Kammilla Petersen er spirituel astrolog og åndelig 
underviser. Du kan læse mere om Kammilla Pe-
tersen her: www.devalightworker.dk

”Det er et vældigt spændende arbejde at 
være astrolog. Der er ikke to mennesker, 
som er ens - og vi er mere forskellige, end 
jeg troede i begyndelsen.” 

Undertegnede fik placeret de fire ”nye” planeter 
i fødselshoroskopet – og det var en særlig oplevelse, 
hvor jeg erfarede, at min Makemake stod, så min egen 
vej kunne være skjult. Eris stod i mit ottende hus, men 
dannede aspekt til min sol i elvte hus, som handler om 
fællesskabet og samfundet, og hvor jeg gerne vil be-
skrive det, som det er. Et helt naturligt sted for en jour-
nalist at have Eris. Haumea stod i første hus – og viste 
mit behov for fritænkning, at være min egen person og 
skabe mit eget virke, baseret på det, som jeg i mit sjette 
hus – hvor Ceres stod – oplevede og tog med mig fra 
min hverdag.
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TEMA astrologi TEMA astrologi

 Terapi-former og 
           ASTROLOGI
Mange af os ved, hvad det vil sige at prøve en terapiform, 
som bare ikke virker for os, selvom den gjorde underværker 
for vores bedste veninde, vores gode kollega eller andre, 
som vi kender. 

Ser man astrologisk på det, giver det imidlertid god 
mening ifølge astrolog Sussie Baun Madsen, for placerin-

gen af din Saturn antyder, hvilken terapiform som du vil 
have mest gavn og glæde af. Det er så ikke en placering, 
som man lige kan slå op. Men får man lagt sit personlige 
horoskop, så ved man, i hvilket hus ens Saturn er.

Der gælder derfor overordnet set følgende for Saturn i 
de forskellige huse:

1. Hus: Her handler det om kroppen – og om at få kroppen med i terapien. Decideret kropsterapi eller gestalt-
terapi vil være godt for mennesker med Saturn placeret her.
2. Hus: Værdisystemerne er i centrum, og en terapiform, der fokuserer på dit selvværd, evner og talenter, er den 
bedste. Du kan også anvende netop dine evner og talenter for at opnå den effekt, som du ønsker i dit arbejde med 
dig selv.  
3. Hus: Nøgleordet er kommunikation, så et vellykket resultat handler om at tale med andre samt om ændrede 
tanke- og handlemønstre. Det er vigtigt, at samtalen fokuserer på konkrete ting. 

De tre næste huse tager udgangspunkt i dig selv som individ og din kreativitet.

4. Hus: Her handler det om familieterapi og familiemønstre, både før og nu. Du skal også tit have fat i fortiden og 
ofte dine forældres rolle og din opvækst i det hele taget, når du har Saturn her.
5. Hus: Det kreative. Her kan man tegne, male, danse og synge sig gennem krisen og opnå personlig udvikling. 
Det er vigtigt, at du giver plads og ro til at få tingene ud i et konkret udtryk som en tegning eller måske din egen dans.
6. Hus: Nøgleordet er igen kroppen – men nu på en anden måde og langt mere forbundet med helse og sundhed, 
med kost-terapi, Bachs blomstermedicin, homøopatisk medicin, motion på recept og meget andet, hvor kroppen er 
involveret.

I de tre næste huse er der stort fokus på kemien mellem terapeuten og dig – og 
på at samarbejde.

7. Hus: Parforholdets hus, hvor det handler om relationer og dit forhold til andre, og nok behøver disse andre ikke 
deltage i selve terapien, men dit forhold til dit netværk og dine nære spiller en essentiel rolle i din terapi. Terapiformen 
bunder i samarbejde og ligeværdighed.
8. Hus: Så er vi hjemme i terapiens eget hus, hvor det handler om en dyb og følelsesforløsende terapi. Menne-
sker med Saturn i ottende hus oplever ofte meget store gennembrud i terapiforløb, der bliver som en slags død og 
genfødsel – måske med tråde til tidligere karmiske erfaringer. Regressionsterapi ligger også her.
9. Hus: Her har man brug for at løfte sig op på et højere niveau og forstå verden og sammenhængen fra et meta-
perspektiv. Man rådgiver sig gerne med andre og ser gerne sagen fra flere sider. Religion, rejser og filosofi bruges 
også terapeutisk af mennesker med Saturn i niende Hus. 
I de tre sidste huse sker de terapeutiske gennembrud på de indre planer, selvom man også inddrager andre.
10. Hus: Man vil helst gøre det sammen med andre, men man vil samtidig gerne lede og være i centrum og være på. 
11. Hus: Her sker terapien bedst i fællesskaber, hvor man mødes og sammen med andre deler erfaringerne. De 
andre må gerne være mange, og man behøver ikke nødvendigvis at kende hinanden godt. Grupper som for eksem-
pel anonyme alkoholikere kunne høre til her. 
12. Hus: Er ens Saturn placeret her, arbejder man gerne med det spirituelle, både for en selv og for andre. Terapi, 
der indeholder healing, drømmetydning, clairvoyance og andre spirituelle indfaldsvinkler, falder ind under dette hus.

De tre første huse er meget kropslige huse, og terapien skal derfor også være 
rettet mod dig og din krop

”I dag lever vi i en tid, hvor astrolo-
gien efter at have været nede i en 
bølgedal igen er på vej op, og hvor en 
ny kultur bygges op. 

Vor tid
Men hvad med tiden, som vi alle lever i? Hvilke ting 
er på spil her i de kommende år?

Ja, ifølge Kammilla handler meget om, at vi er på vej 
ind i Vandbærerens tidsalder, en tidsalder med mere 
fællesskab, frihed til at være sig selv og kærlighed – og 
ikke mindst et højere bevidsthedsniveau. 

Det er Pluto, som er på spil her, mens vi skifter 
tidsalder fra den mere patriarkalske Fiskens tidsalder 
til den mere universelle Vandbærer. Pluto, som er den 
store transformator, den der kaster os ud i kriserne 
og de store valg, også hvor den optræder i vores in-
dividuelle horoskoper. Men det er også med Pluto, at 
vi har muligheden for at vokse og udvikle os for alvor, 
når vi arbejder med os selv. 

Siden finanskrisen i 2008 har Pluto så stået i Stenbuk-
ken, og det har betydet forøget opmærksomhed på at 
rydde op, som det er Plutos opgave at gøre – og især 
i alt, der handler om penge, magt og bankvæsen. Det 
er de gamle rigide systemer, ledere og autoriteter, som 
generelt har en forældet og udemokratisk holdning, 
der bliver afprøvet på deres styreform og lederskab 
med Pluto gennem Stenbukken.

 Denne påvirkning vil fortsætte til 2024, oplyser 
Kammilla, så der er altså stadig en del at gøre. For det 
handler om at stå til ansvar, og med Uranus i Tyren 
drejer det sig også om værdier og ressourcer – og måske 
især om at gøre op medde gamle systemer. 

”I dag lever vi i en tid, hvor astrologien efter at have 
været nede i en bølgedal igen er på vej op, og hvor en 
ny kultur bygges op. Og når vi kommer ind i Vand-
bærerens tidsalder for alvor, vil vi være et helt andet 
sted end i dag, og astrologi vil igen være noget, som 
bliver benyttet i vidt omfang af både private og måske 
også arbejdspladser og andre steder, hvor det giver 
mening at se, hvordan mennesker fungerer sammen 
– og hvad der kan være af udfordringer. Det er det, 

som hedder synastri, og som også indeholder klassiske 
parhoroskoper og gruppehoroskoper,” siger Kammilla.

Danmarkshoroskopet
For man kan lægge horoskoper for alt, også lande, og 
ser man på Danmarkshoroskopet, så ser Kammilla flere 
interessante ting for de kommende år: 

Saturn er i sekstil til Neptun, og så handler det om 
grænser, om at sætte grænser, få sat grænser, men også 
om det grænseløse. Der er også noget illusion omkring 
forholdet, så det vil være svært at få ordentlig klarhed 
over det med grænser i det kommende år. Rent politisk 
kan aspektet let handle om indvandring, udlændinge 
og grænser, som jo allerede i mange år har været et 
stort politisk emne. 

Læg dertil, at Makemake-planeten danner aspekt 
til den progressive ascendant, hvilket tyder på, at 
Danmark kommer til at gå enegang økonomisk. Et 
folketingsvalg omkring januar 2019 er desuden ikke 
usandsynligt. 

Men der er også skønhed og en større vej for de 
feminine værdier, for Neptun og Venus danner trigon, 
og det vil betyde, at de bløde værdier bliver fremtræ-
dende. En kvindelig statsminister er dermed også det 
mest sandsynlige. Mars og Neptun danner også trigon, 
så der bliver i det hele taget et øget fokus på de nære 
og humanitære værdier i dagligdagen. 

Endelig kommer Jupiter så at sige hjem i 2019 til 
sit eget tegn, Skytten, og det vil sige, at der er gode 
muligheder for i det kommende år at føre sine visioner 
ud i livet. Alting bliver i hvert fald forstørret, og der 
bliver mere plads til viden – og til tilgivelse.

”Så det tegner generelt godt for Danmark, som i sit 
horoskop har både første stråle, der står for leder-
skab, og syvende stråle, der står for en ny kultur. Vi 
kan derfor tilbyde verden noget med de nye og mere 
bæredygtige værdier,” slutter Kammilla og siger, at vi 
skal holde godt øje med 2020. 

For der går Jupiter i konjunktion til Pluto og Saturn i 
Stenbukken – og så sker der noget, som kan være med 
til at løfte os væk fra egoismen og den materialistiske 
tænkning og hen til mere glæde og fred. Hvis vi vel at 
mærke gør det arbejde, der skal til for at bygge bro. 
Jesus blev født under en Saturn/Jupiter-konjunktion, 
og netop 2020 er et skæringspunkt, der kan antyde 
starten på en helt ny æra. 

5554 www.livogsjael.dkwww.livogsjael.dk    


