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en seneste menneskealder har
astrologer bildt sig selv ind, at
astrologi er et erhverv. Dette
har måske været forståeligt, så

længe man forestillede sig, at der kun var
én form for astrologi. Jeg har selv, i tidens
løb, været varm fortaler for dette syns-
punkt, og har tilmed undervist studeren-
de i denne filosofi. Men i dag er jeg kom-
met til at se anderledes på tingene.
Astrologi er ikke et erhverv, det er et

sprog. Dette sprog kan anvendes på eller
sammen med andre emner, der kan bed-
rives erhvervsmæssigt. Men astrologien er
i sig selv ikke et erhverv, bortset måske for
de få, der lever af at undervise i sproget.

Astrologisk specialisering
Så længe astrologi alene blev anvendt
sammen med en almen menneskekund-
skab, blev astrologi og menneskekund-
skab anset for at være det samme, idet
der i realiteten kun var én slags astrologi.
I slutningen af det 20. århundrede be-
gyndte der imidlertid at dukke astrologi-
ske specialer op såsom erhvervsastrologi,
finansastrologi og terapeutisk astrologi.
Her blev det tydeligt, at det astrologiske
sprog er én ting, mens emnet, man bru-
ger dette sprog på, er en anden ting. Det
er som at lære at tale fransk, man er jo og-
så nødt til at vide, hvad man taler om på
det franske, det er ikke nok at kunne
sproget.
I takt med en øget specialisering sker

med andre ord en øget bevidsthed om,
hvad astrologi egentlig er, set adskilt fra
de emner, der behandles astrologisk. Den-
ne bevidsthed har udkrystalliseret sig i er-
kendelsen af, at astrologi som sådan ikke
er et erhverv. Eksempelvis koblet til Hu-
man Ressources (HR), som personalear-
bejde hedder nutildags, så er det HR, der
er erhvervet, mens astrologien alene bru-
ges i forbindelse hermed. Man kan derfor
lidt polemisk påstå, at astrologi kun er et
halvt fag. Der må et andet fag ind over, før
det kan blive til en profession, dvs. blive til
et erhverv, man kan leve af. Astrologi ko-

blet til psykoterapi er et andet oplagt ek-
sempel.
Som konsekvens af denne erkendelse

ophører Astrologisk Akademi med at un-
dervise i erhvervslære fra og med næste
sommer, dvs. sommeren 2016, hvor det
seneste hold bliver færdige på hovedsko-
len. Erhvervslære må de studerende, der
ønsker denne, selv opsøge på særskilte
kurser ude i byen.

En befrielse
På en mærkelig måde er det nærmest en
befrielse at vinke farvel til erhvervsdelen,
der falder bort som en løfteraket, der har
udtjent sit formål, og bliver stødt væk fra
moderskibet. Samtidig fjernes også et uri-
meligt pres fra de studerendes skuldre. På
et personligt plan kunne de komme til at
føle sig utilstrækkelige, hvis ikke de kun-
ne banke en astrologisk virksomhed op,
som de kan leve af. Det er et særdeles
overskueligt antal astrologer, der har ev-
net at gøre dette. Alle de øvrige dygtige
astrologer gør et glimrende stykke arbej-
de med deres klienter, men kan ikke få en
virksomhed til at give overskud. Kun ved

at kombinere astrologien med et andet er-
hverv, vil dette kunne lykkes.

Ny faglighed
Af samme årsag tager flere og flere astro-
logistuderende en uddannelse i psykote-
rapi for at kunne kombinere disse to fag
til en levevej. Andre uddanner sig som
merkonom eller andet for at kunne fun-
gere som erhvervsastrologer eller måske
finansastrologer. Tiden er næppe fjern,
før vi kan se flere af disse kombinationer.
Eksempelvis visse sundhedsfag kombine-
ret med ernæringsastrologi. Givetvis vil
der vise sig flere faglige muligheder, når
først denne tendens slår igennem.
Man kan sige, at vi gennem ny erken-

delse ser astrologien vokse til et nyt ni-
veau af ansvarlighed og faglig kompeten-
ce. Almen menneskekundskab er ikke
længere nok til at være astrolog, der må
mere faglighed samt en større og dybere-
gående viden til. Dermed vil astrologers
selvværd og selvrespekt vokse, så faglig-
heden kan blive bygget op på egne betin-
gelser uden ‘lånte fjer’ fra hverken er-
hvervsliv eller universitetsliv. n
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