HOULBERGS HJØRNE

Prognose handler om
NUTIDEN

ASTROLOGISK PROGNOSE er et forkætret område,
for det fører uvægerligt til en ofte ophedet diskussion af
forholdet mellem skæbne og fri vilje, uden at disse to begreber defineres nærmere. Den almindelige opfattelse er
gerne, at prognose er en forudsigelse af fremtiden, men det
er i dag en misforståelse at forestille sig, baseret på en forældet tankegang.
Prognosis betyder forud-viden, det er enkelt nok. Hvad
der er mindre enkelt er, hvad denne forudviden bruges til.
Den gamle form, hvor det er astrologen, der fortæller klienten, hvad der vil ske i fremtiden, vil i lyset af personlig
udvikling og vores psykologiske viden i dag være en forældet form. Den kan få karakter af selvopfyldende profeti,
idet de færreste kan stille sig helt neutrale over for en personlig forudsigelse. Man kan dermed ubevidst komme til
arbejde på at få den til at gå i opfyldelse. Den fremtidsorienterede prognose kan derfor binde klienten til et fast mønster, hvor formålet jo burde være at hjælpe klienten til at navigere frit i sit eget liv.

Moderne klienter
Den moderne klient ønsker derfor sjældent, at astrologen
fortæller dem, hvad deres fremtid skal være. De ønsker i
højere grad redskaber til at håndtere deres egen nutid, således at de egenhændigt kan træffe de valg, der former deres fremtid. I dette psykologisk set mere bevidste og modne lys handler en astrologisk prognose derfor ikke om
fremtiden, men om nutiden. Astrologens evne til at aflæse
horoskopets mønstre munder her ud i en beskrivelse af
nutiden, hvor klienten så at sige får indblik i, hvad menuen står på for tiden. Hvilke valg klienten foretager sig på
basis af dette indblik, kommer ikke astrologen ved. Det er
klientens egen ‘skæbne’. Skæbne her forstået som konsekvenserne af vore egne valg. Klienten tager altså ‘skæbnen’
i egen hånd.
Den gamle diskussion om skæbne kontra fri vilje er ba-
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seret på en forældet tankegang, der glemmer at tage et afgørende tredje forhold i betragtning. Dette handler om klientens (og astrologens) beidsthed. Man kan her skelne mellem i hvert fald tre forskellige bevidsthedstrin, hvor
forholdet til skæbnen bliver meget forskelligt defineret.
Første trin er det ubevidste trin, hvor alle livets tilskikkelser synes at komme udefra til en. Man er med andre ord
temmelig ubevidst om sig selv og sin egen indvirken på begivenhedernes gang. Her vil en fremtidsprognose om skæbnen ofte blive forventet, hvor astrologen sidder ‘med universet i ryggen’ og udtaler sig som en kosmisk autoritet. En
rolle, som måske kan styrke astrologens selvagtelse, men
som i dag virker antikveret.
Andet trin er det modne eller bevidste trin, opnået gennem personlig udvikling i livets løb eller via terapeutiske
forløb. Her er opnået en bevidsthed om ens egen mulighed
for at påvirke livets tilskikkelser. Dette trin er efterhånden
det almindelige at træffe på i den astrologiske konsultation,
og det er her, at nutids-prognosen bliver den foretrukne.
Tredje trin er det spirituelt vakte trin, hvor en indre tilskyndelse (ofte kaldet sjælens stemme) følges i højere grad
end de fysiske omstændigheder og den familiære baggrund.
Her opleves et indre kald. Igen vil en fremtids-prognose
ikke virke meningsfuld, hvorimod en beskrivelse af den aktuelle nutid og dens muligheder vil være det efterspurgte.
Klienten vil i højere grad spørge til livets mening, end til
konkrete tiltag og sociale omstændigheder.

At sætte klienten fri
Formålet med en astrologisk prognose er grundlæggende
at sætte klienten fri. Hvilket vil sige i en bedre situation
end før konsultationen. En situation, hvor der for det indre blik åbner sig muligheder og måske alternative veje,
frem for de familie- og slægtsbestemte, der ofte opleves
som snærende eller direkte fastlåsende. Der er stadig ansvar, der skal tages, og begrænsninger, man må adlyde,
men der tegner sig et større mål af frit valg for klienten,
som dermed bliver ‘herre i eget hus’, kan man sige.
Total frihed uden begrænsninger er en urealistisk drøm.
Enhver frihed må afvejes med et mål af ansvar. Man kan
derfor sige, at ved at sætte klienten fri til at træffe sine egne
valg, giver astrologen frihed til at tage større ansvar for sit
eget liv. Denne frihed under ansvar betyder samtidig, at det
ikke er astrologens ansvar, hvordan klienten lever sit liv.
Astrologen er alene rådgiver eller vejleder. Hvilket sætter
begge parter fri fra den forældede og fastlåste forestilling
om, at astrologi og astrologer skal bruges til at forudsige en
forudbestemt fremtid.
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