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Et historisk nybrud har ændret
astrologien for altid. Et nyt
grundsyn på horoskopets tyd-
ning slog igennem kort før årtu-
sindskiftet og træder nu tydeli-
gere i karakter.

Af Claus Houlberg
Astrologisk Akademi

or nogle vil det nok være en gam-
mel nyhed, men for andre måske en
ny og rystende erkendelse: Astrolo-

gi er ikke blot astrologi længere. Engang
kunne man sige ordet ‘astrologi’, og så
nikkede man til hinanden og vidste, hvad
talen drejede sig om. Sådan er det ikke
længere. En halv snes år før årtusindskif-
tet skete et historisk nybrud, der er så
dybtgående, at man i en vis forstand kan
sige, at her trådte vi som astrologer ind i
Vandbærerens Tidsalder.

I computerverdenen benævner man
nye program-versioner med numre. Før-
ste version hedder 1.0, mindre revisioner
hedder måske 1.1 eller 1.2 og så fremde-
les. Markant nye versioner skifter num-
mer og hedder 2.0 eller 3.0 og videre på
den måde. Hvis vi efter samme model
kalder den astrologi, vi har været vidne
til siden den græske oldtid, for version
1.0 med diverse mindre opdateringer i hi-
storiens løb, så står vi i dag med en astro-
logi, der er så radikalt anderledes, at den
må have et nyt versionsnummer, altså
version 2.0.

Og hvad er det så, der er så fænome-
nalt anderledes, vil den utålmodige læser
måske spørge. Svaret er på en gang uhyre
enkelt og uhyre omfattende: Skæbnetro
er blevet erstattet af personlig udvikling.
Et horoskop er ikke længere en fastlåst
sandhed, men et udgangspunkt for ud-
vikling. Vi har med andre ord fået indfø-
jet både psykologien og de personlige
valg i astrologien. Den handler ikke læng-
ere blot om vores adfærd og de ydre for-

hold, men også om vore indre tilstande
og oplevelser.

Astrologi 1.0
På øen Kos i det græske øhav kommer
der mange turister for at nyde solen. Kun
få ved, at netop her i selve byen Kos blev
den første skole i horoskoptydning
grundlagt i 400-tallet før Kristi fødsel. De
fleste kender en af de første store lærere,
Hippokrates, der er almindeligt omtalt
som lægekunstens fader. Han var en dyg-
tig urtelæge, og en af hans recepter blev
herhjemme kaldt en Hippokratesser, hvil-
ket i folkemunde blev til en hybenkrad-
ser. Mindre kendt er det måske, at han
udtalte, at “en læge, der ikke kan sin
astrologi, han er ikke værdig til at kalde
sig læge”. Det var dengang.

Siden da og frem til vore dage, dvs. i
hele Fiskenes Tidsalder, har astrologien
været anset som et redskab til at skabe

konkrete beskrivelser og konkrete forud-
sigelser. Astrologien har handlet om vo-
res krop, dens lidelser og sygdomme; den
har handlet om vejret, som man dengang
mente havde direkte indflydelse på vores
helbred; den har handlet om alt det, den
også i dag fortæller om: Familie, ægtefæl-
le, børn, arbejde, økonomi, venskaber,
fjender og så videre. Kort sagt alle vore
ydre omstændigheder, og det hele blev
anset for at være resultat af en forudbe-
stemt og fastlagt skæbne. Havde du fået
opstillet et horoskop, så lå din livsbane
uforanderligt og uafvendeligt foran dig.

Nybruddet
Det skal nok være sandt, at der har været
en anden slags astrologi, som i al hemme-
lighed har levet i de skjulte samfund. Det
antydede vor egen superastrolog, Tycho
Brahe, under sin første store forelæsning
på Københavns Universitet i 1591. Talen

<astrologi 2.0>
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PLANET (HVAD/HVEM)

Mars Handlekraft, vrede, mod
Venus Værdier, skønhed, penge
Merkur Viden, sprog, formidling
Måne Følelser, instinkter
Sol Selvbevidsthed, vitalitet, 

egoisme
Pluto Forvandling, magt, 

viljestyrke
Jupiter Vækst, glæde, humor
Saturn Ansvar, struktur, tid,

realiteter
Uranus Frihed, idéer, originalitet
Neptun Drømme, musik, intuition

HUS (HVORHENNE)

1. AC Krop, udseende, personlighed
2. Ressourcer, indtjening, 

økonomi
3. Skolegang, søskende, 

talegaver, trafik
4. IC Hjem, familie, miljø, 

hjemegn, fædreland
5. Børn, overskud, leg, 

erotik, spil
6. Vaner, sundhed, 

renlighed, lønarbejde
7. DC Andre mennesker, 

aftaler, partnerskab
8. Psykologi, andres ressourcer
9. Uddannelse, udvidede 

horisonter, udland
10. MC Ambition, karriere, 
11. Fællesskab, venskab, 

humanitært arbejde
12. Åndelighed, religiøsitet, 

isolation

TEGN (HVORDAN)

Vædder Pionér, leder, atlet, 
vovehals

Tyr Håndværker, gartner, 
landmand

Tvilling Journalist, skribent, 
sælger, lærer

Krebs Socialarbejder, moder, 
beskytter

Løve Lærer, skuespiller, leder
Jomfru Apoteker, analytiker, 

sygeplejerske
Vægt Mægler, diplomat, 

mødeleder, kunstelsker
Skorpion Psykolog, 

detektiv, forsker
Skytte Filosof, eventyrer, 

ulandsarbejder
Stenbuk Organisator, ansvarlig

leder, slider, tidtager
Vandbærer Humanist, 

opfinder, oprører
Fisk Hjælper, drømmer, 

musiker, poet

De astrologiske symboler og deres betydning

handlede om matematik, men indeholdt
også et omfattende forsvar for astrologi-
en.

Det store nybrud begyndte imidlertid
først, da psykologien trådte ud af okkul-
tismens skygge og blev et selvstændigt
fag, sidst i 1800-tallet. Store pionerer som
Freud og Jung trådte frem med psykoana-
lysen ved århundredeskiftet (1800 /
1900) sammen med mindre kendte pio-
nerer som Assagioli med psykosyntesen.
Og så var der en tredje strømning, den
humanistiske psykologi, som ikke havde
så højt profilerede pionerer dengang, men
som kom til at påvirke astrologien mest.
Det blev den franskfødte astrolog Dane
Rudhyar, der i 1936 skrev den første psy-
kologiske astrologibog, The Astrology of
Personality, og grundlagde den humani-
stiske astrologi. Hans betydning for den
engelsktalende astrologiverden kan næp-
pe overvurderes. Han må i dag anses for
at være den psykologiske astrologis ‘god-
father’ og det historiske afsæt for den bøl-
ge af ny litteratur, der skyllede frem i
1980’erne.

Mange astrologer havde det forudgåen-
de tiår talt om, at et ægteskab mellem
astrologi og psykologi ville være natur-
ligt, men først med Liz Greene, Howard
Sasportas, Stephen Arroyo, og Donna
Cunningham som de mest markante for-
nyere kom en række nye astrologer med
psykologisk eller terapeutisk baggrund til
orde. Deres værker har på rekordtid for-

trængt den ældre litteratur så effektivt, at
denne er svær at sælge nu, selv antikva-
risk.

Astrologi 2.0
Siden har der været en intern splittelse i
de astrologiske rækker. Nogle praktise-
rende tog afstand fra alt det der nymo-
dens og ville vende tilbage til ‘den rene
astrologi’, eller ‘astrologi uden tilsæt-
ningsstoffer’ som version 1.0 ofte blev
kaldt. For i deres øjne var den psykologi-
ske astrologi blot endnu et speciale på 
linje med meteorologisk astrologi, finan-
sastrologi og alle de andre særlige anven-
delser. Derfor virkede alt dette psykologi-
ske postyr ganske overdrevet i deres øjne.

Andre astrologer oplevede derimod
den psykologiske astrologi som en befri-
else. Omsider en ‘astrologi for voksne’,
som der blev sagt, for her var ikke blot ta-
le om et nyt fagområde. Det var et radi-
kalt nybrud, idet astrologien nu for første
gang beskæftigede sig med det indre men-
neske. Dette faldt tidsmæssigt sammen
med psykoterapiens og alt det alternati-
ves opblomstring i samme periode. Astro-
logien blev derfor pludselig ‘new age’ og
med i fronten af de store forandringer i ti-
den.

Den store pioner Dane Rudhyar så
imidlertid dybere. I sit sidste værk, ‘The
Astrology of Transformation’, som han
skrev efter en fuldført Uranus-runde –
dvs. i en alder af 84 år – løftede han sløret

for det helt centralt nye i den psykologi-
ske astrologi: Tydningen kunne foregå på
flere niveauer, alt efter klientens grad af
modenhed. Og præcis her ser vi profilen
af version 2.0 af astrologien. Den psyko-
logiske astrologi er ikke blot endnu et
speciale, den er et helt nyt niveau af mo-
denhed i tydningen, hvor den tunge
skæbnetro bliver erstattet af personlige
valg, der er truffet på basis af personlig
indsigt og modenhed. Den gamle engel-
ske astrolog, Alan Leo, havde forberedt
vejen med sit mundheld: “Din karakter
er din skæbne”, hvor karakterforædling
måtte blive det næste logiske skridt. Altså
det, vi i dag kalder personlig udvikling.

Vi står derfor med to former for astro-
logi her i det 21. århundrede. Dels ver-
sion 1.0, hvor din skæbne er fastlagt, og
du i realiteten ikke har nogen fri vilje.
Succeskriteriet for en god astrolog er præ-
cise, konkrete forudsigelser af, hvad der
vil ske dig i dit liv. Hvornår du bliver gift,
hvornår du bliver skilt, hvornår du skif-
ter job, hvilket køn dine børn er, og hvor
mange du får. Og så videre. Ved siden af
denne står i dag version 2.0, hvor din
skæbne afhænger af dine personlige valg,
som du jo selv må tage ansvar for, dvs.
acceptere konsekvenserne af og lære af.
Livet er dermed en læreproces, hvor ho-
roskopet kan fortælle om dine mulighe-
der og vanskeligheder, men astrologen
kan ikke træffe dine valg for dig. Det må
du selv gøre. !
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