
an kan med mellemrum
spørge sig: Hvad er det
egentlig, astrologer kan –
ud over noget astrologi,

selvfølgelig. Dvs. hvad er det helt konk-
ret, astrologer kan bidrage med i vores
samfund? Svaret på dette “dumme“
spørgsmål er slet ikke så enkelt endda.
Det tager afsæt i to erkendelser. Først og
fremmest af at astrologi reelt er et sprog.
Dernæst af at astrologi som sprog kun er
et halvt fag, hvis vi ønsker at tale om no-
get, der går lidt dybere end almenviden.
Tilsammen kan disse to erkendelser ud-
trykkes i sætningen: Hvad nytter det at
kunne et sprog, hvis man ikke har noget
særligt at tale om?
Det astrologiske sprog kunne i realite-

ten ‘tale om’ et hvilket som helst fagom-
råde, hvis vi ville. Dette ville imidlertid
kræve, at man som udøvende er uddan-
net i begge dele, både sproget og det sær-
lige fagområde. Et fåtal af astrologer for-
følger allerede denne tanke i praksis, og
denne nye krydsningsfrodighed avler nye
specialer inden for det felt, vi kalder An-
vendt Astrologi. Ganske som det i vist
omfang blev demonstreret ved kongres-
sen i 2006 af samme navn.

Astrologers bidrag
Men hvad er det så, astrologer kan bidra-
ge med til de andre fag? Det er dét, som
er spørgsmålet her. Vist kan vi da undvæ-
res som fag, men når vi nu er her allige-
vel, så er jeg under en debat med ligesin-
dede på Facebook kommet frem til, at vi
som astrologer kan bidrage med navnlig
tre ting, som er specielle for os:

1) HELHEDSSYN samt den kreative
evne til systematisk at danne en helhed
(syntese) og dermed overblik. Ofte endda
hurtigere, end med de givne metoder.
Hvilket helt klart gælder i psykoterapeu-
tisk arbejde, som er mit eget speciale.

2) TIDSPERSPEKTIV både med vo-
re teknikker til prognose og med vores ar-
bejde med generelle tidscykler, dvs. de
forskellige planetcyklers varighed. Dette
perspektiv ser en lovmæssig udvikling
over tid gennem kriser og andre tærskler,
såsom eksamener, fusioner, smalhals etc.

3) SYNKRONICITET mellem men-
neskelivet og stjernehimlen, jævnfør mak-
simet ‘som foroven, så forneden’ også
kaldet ‘kosmisk økologi’ eller aflæsning af

“guds håndskrift“. Eller hvordan man nu
vil forklare vore livs sammenhæng med
kosmos’ fænomener. Det er et område,
der engang på dansk blev kaldt at tage
varsler, og som på universitetssprog kal-
des divination. Et ord, der kommer af
“dies“ på latin, hvor det betyder noget i
retning af at noget skjult ‘bringes for en
dag’.

Større dybde
Selvom astrologer altså helt klart kan bi-
drage i samfundet, så er det et åbent
spørgsmål, om vi kan det og vil det. Der
er ingen tvivl i mit sind om, at den næste
store udfordring, astrologerne står over-
for, er større dybde i fagets udøvelse. Stør-
re dybde i to betydninger, vel at mærke.
For det første i den ydre (fænomenale)

astrologi i betydningen større fagkund-
skab, erhvervet gennem studier på særli-
ge områder. Hvilket som nævnt vil avle
specialer. De kan være af medicinsk, me-
teorologisk, kriminologisk, sociologisk,
finansiel eller politisk art. Man kunne bli-
ve ved. Disse specialer vil give anledning
til forskellige retninger og specialskoler
samt naturnødvendigt en større grad af
internationale kontakter. Præcis som det
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allerede er sket for erhvervs- og finansa-
strologerne gennem deres forening, IS-
BA, International Society for Business
Astrology.
For det andet i den indre, dvs. den psy-

kologiske (og esoteriske) astrologi, i be-
tydningen større menneskelig indsigt.
Dette vil gælde i både teori og klientkon-
takt, erhvervet gennem både studier og
indre arbejde (introspektion). Som oven-
for nævnt vil større specialisering natur-
ligt medføre større grad af international
kontakt. Præcis som vi eksempelvis kan
se det ske i Aarhus under den internatio-
nale kongres om Esoterisk Astrologi, der
løber af stabelen i februar 2011. Gennem
denne udvikling vil det over tid blive ty-
deligt, at også den indre astrologi vil uds-
palte sig i retninger og skoler med særligt
sigte.

Nye former
Begge betydninger af en større dybde i
astrologisk praksis kræver i vidt omfang
dannelse af ny astrologisk teori, naturlig-
vis baseret på de universelle principper,
men også udvikling af nye former for
praktisk anvendelse. Den nævnte kon-
gres i 2006 om Anvendt Astrologi gav

både en status over astrologiens stilling
herhjemme og et fingerpeg om vejen
frem. I mine øjne står vi i dag på tærske-
len til en vældig udvikling af både astro-
logisk tænkning og astrologisk praksis. 
Det seneste årtis nedgang for den al-

mene astrologi inden for både skoler og
litteratur kan her ses som en art “stilhed
før stormen“. Astrologiens nedgangstid
1995-2010 er afspejlet i Uranus’ van-
dring gennem de to sidste tegn i dyre-
kredsen, Vandbæreren og Fiskene. Det er
åbenlyst, at Vandbærer-perioden gav os
internettet og dermed blandt andet kri-
sen i de trykte medier. Denne har fulgt os
hele resten af perioden, hvor Fiske-perio-
den som sidste tegn i en cyklus normalt
rummer afvikling af det, der ikke har
nytteværdi i den følgende cyklus. 
Helt modsat denne udvikling har vi set

en opblomstring af de digitale medier, og-
så til formidling af astrologien. Denne er
overhovedet ikke død, som nogle hævder
for tiden. Astrologien har blot skiftet fra
de trykte til de elektroniske medier, og
sandsynligvis skifter den nu både dybde
og spændvidde. Hvilket avler spørgsmå-
let: Hvor står du selv henne i denne ud-
vikling? n

   på vej hen?
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