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REDAKTØRENS HJØRNE

Kjære leser!

Det finnes mye urkraft I gjen-
gen. De er lojale og villige til å 
gå I kjelleren og grave dypt, sa 
Thorir Hergeirsson på søndag, 
da håndballjentene hadde vun-
net VM 29-22 etter å ha ligget 
under med seks mål. Keeper 
Silje Solberg og storscorer 
Henny Reistad, pluss Her-
rem, Mørk og Oftedal, har alle 
Saturn, Mars eller Merkur i 
konjunksjon eller kvadratur til 
Venus-Pluto-konjunksjonen 
og aspekt til fullmånen. Hånd-
balljentene greide å beholde 
roen og utnytte kaoset som 
oppsto før pause, og gjennom-
førte en formidabel snuoper-
asjon som er denne kraftfulle 
Venus retrograd’en verdig. 
Hurra for skikkelig “girlpower”!

Jeg tror vi kan trenge vår femi-
nine ur-kraft under julehøytiden 
og etterpå, for vi kan også se 
fram imot det siste eksakte 
kvadraturet mellom Saturn i 
Vannmannen – gruppemen-
talitet – og Uranus I Tyren – 
personlig autonomi. Og Venus-
Pluto kan utvilsomt bringe opp 
gamle sår og smerte, slik at vi 
har en mulighet til å kontakte 
vår dypeste kjærlighetskraft og 
hjelpe til med healingen.

Astrologisk forum og forenin-
gen har for så vidt tatt I bruk litt 
urkraft selv, for å holde det 

gående gjennom nedstegning 
og pandemi. Over tid har vi 
havnet etter tidsskjemaet, og 
inntekteter har uteblitt fordi vi 
ikke har kunnet gjennomføre 
medlemsmøter. Derfor har vi 
sett oss nødt til å slå sammen 
AF nummer tre og fire i år. Vi 
gir dere til gjengjeld et ekstra 
fyldig nummer med mye spen-
nende tolkning, og håper dere 
tilgir oss. Vi er glad for Daniele 
Reistads nye nymånebetrakt-
ning, og håper å kunne følge 
opp hvert kvartal. 

Det er en god del feminin kraft 
i utgaven du holder i hånden 
også, med Maud Angelica 
Behn, Frida Kahlo og Venus i 
Steinbukken. Men Maurice Fer-
nandez og Thomas Valle Mjøs 
bidrar til å rette opp balansen, 
så takk til alle bidragsytere. 
Vi hedrer avdøde Ulla Nor-
mann, som har vært en pioner 
i astrologimiljøet i Norge, og 
trykker hennes Astrologieventyr 
fra Astrologisk forum nr. 1 1994 
på nytt. Det er fortsatt aktuelt, 
og la oss håpe Ulla har rett i at 
Saturn ikke vil klare å kastrere 
Uranus igjen.

God lesning
og Fredelig Jul!

God Jul
og Godt Nyttår!
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Transitter og progresjoner

Av Birgit Lurås

”Hennes største ønske er å hjelpe 
andre. Hun valgte å sette ord på 
smerten, men også formidle håpet. 
At det finnes hjelp. Hun rørte en 
hel nasjon da hun i sin selvskrevne 
minnetale til faren, Ari Behn, tok 
opp viktigheten av å forebygge 
selvmord. Med alle tv-kameraene 
rettet mot seg, snakket 16-årin-
gen rett fra hjertet til alle dem 
som sliter med psykisk sykdom. 
Hennes modige beslutning om å 
rette blikket utover i sin viktige 
tale på sin aller vondeste dag, har 
ifølge fagfolk reddet liv», sa juryen 
i sin begrunnelse da Maud An-
gelica Behn vant Tara-prisen 2020 
som «Årets modigste kvinne». 

Hun vant prisen 24. oktober 2020, 
for den sterke talen hun holdt 
under farens bisettelse i Oslo dom-
kirke 3. januar 2020, en drøy uke 
etter at han tok sitt eget liv. For sin 
åpenhet om psykiske lidelser og 
selvmord ble Maud Angelica Behn 
også tildelt Akuttpsykiatriprisen 
2020 på Akuttpsykiatrikonferans-
en i Oslo 6. februar 2020.

”Jeg ønsker å få noe verdi ut av 
dårlige ting som skjer i livet. Jeg 
tenkte at å hjelpe andre ville hjelpe 
meg når jeg hadde det vondt. For 
når man går gjennom noe vondt, 
kan man la det ødelegge en eller 
bruke det som en verdi. Jeg har 
veldig lyst til å bruke det vonde 
jeg har opplevd som en verdi. 
Siden jeg har opplevd det jeg har 
opplevd, føler jeg at jeg har et 
spesielt synspunkt jeg kan gi. Hvis 
jeg kan bruke mine erfaringer til å 
kanskje redde liv, så er jeg veldig 
takknemlig.” 

”Jeg fikk ikke sagt ha det til pappa. 
Jeg ville si hvor glad jeg var i ham 
og hvor takknemlig jeg var for  
ham. Jeg fikk ikke sagt det direkte 
til ham, så jeg tenkte i hvert fall jeg 

kunne si det etter at han var borte”, 
sa Maud Angelica til magasinet Tara 
da hun ble intervjuet som «Årets 
modigste kvinne.”

I oktober 2020 var transitt Uranus 
konjunksjon Maud Angelicas Sol 
i 7. hus. En tid for å forvente det 
uventede. Uranus aktiverte sam-
tidig Solens kvadratur til Mars i 
Vannmannen i 3. hus, som forteller 
om talent for modig kommunikas-
jon. Maud Angelica fortalte at hun 
ble veldig overrasket over at hun 
vant. “Jeg kan fortsatt ikke fatte det, 
spesielt siden de andre finalistene 
også var så sterke. Det betyr skikke-
lig, skikkelig mye for meg. Hvis jeg 
har hatt bra effekt på folk gjennom 

talen min, da føler jeg nesten at jeg 
kan dø lykkelig, for målet mitt var 
hele tiden å hjelpe andre.”

Julebesøk hos kongeparet

Politiet fikk melding om Ari Behns 
selvmord 1. juledag 2019 kl. 16:47, 
ifølge Dagbladet. Da var Aris tre 
døtre, Maud Angelica, Leah Isa-
dora og Emma Tallulah, sammen 
med prinsesse Märtha Louise og 
hennes nye kjæreste Durek Verrett, 
på julebesøk hos kong Harald og 
dronning Sonja på Kongsseteren på 
Voksenkollen i Oslo. Ari Behn skal 
også ha fått invitasjon, men hadde 
takket nei.

Pris til prinsessedatter

Maud Angelica Behn’s bok Tråder av Tårer. (Foto: John Andresen)
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Ikke suicidal?

Ari Behns selvmord kom som et 
sjokk på hans nærmeste og for 
mange nordmenn som ikke kjente 
ham personlig. Vi var mange som 
tente lys på Slottsplassen da vi fikk 
høre om hans plutselige død. Aris 
mor, Marianne Solberg Behn, har 
seinere fortalt at hun et par ganger 
i løpet av den siste høsten hadde 
vært svært bekymret for Ari. Hun 
hadde spurt ham direkte om det 
var fare for at han tenkte i de baner. 
”Nei, mama, det har jeg ikke mot 
til. Ikke ønsker jeg det heller.” (Han 
sa alltid mama, ikke mamma).  - 
Konklusjonen fra det profesjonelle 
helseapparatet var den samme: 
”Ikke suicidal”.

Progresjoner

“Jeg er bare 17 år, og jeg har op-
plevd så mye”, sa Maud Angelica 
i intervju med VG 12.12.2020. 
Hennes progressive horoskop 
forteller om en stressende periode i 
årene 2016 – 2020. Den progressive 
4. husspiss (IC) var konjunksjon ra-
dix Uranus i 4. hus i disse årene og 
forteller om en periode med store 
og uventede forandringer i området 
for hjem og familie.  

Barn opplever progresjoner an-
nerledes enn voksne. Et barn er 
avhengig av voksne og har ikke 
den samme mulighet til å ha kon-
troll over eget liv. I tillegg trenger 
barn erfaring i form av påvirkning 
utenfra for å bli kjent med seg selv, 

eller fra et astrologisk synspunkt, 
å bli kjent med sitt horoskop. En 
voksen kan handle ut fra tidligere 
erfaringer, og få en intuitiv følelse 
av hva man bør gjøre på et gitt tid-
spunkt, uten at det nødvendigvis 
er påvirket av ytre omstendigheter. 

Uranus i 4. hus

Uranus i 4. hus tyder på uvanlige 
forhold i hjemmet og uventede 
hendelser. I radix mangler Uranus  
direkte aspekter til andre planeter, 
men den har likevel stor betydn-
ing for Maud Angelica selv og for 
hennes forhold til andre mennesk-
er og for forholdet til hjemmet/
far (4. hus) og målsetting i livet/
mor (10. hus) når den aktiveres av 
progressive hovedakser. Uranus 
er hersker for 4. hus i Vannman-
nen og står dermed i sitt eget hus. 
Den er også dominant i fød-
selshoroskopet fordi den aspek-
terer 1. og 7. husspiss i Skorpion/
Tyr. Men viktigst er etter min men-
ing at Uranus 2 grader i Fiskenes 
tegn er kvadratur midtpunktet 
Sol/Saturn 2 grader Tvilling. (I 
denne artikkelen brukes kun hele 
grader).  Skjebneplaneten Saturn 
hersker i radix 3. hus (kommu-
nikasjon). Hennes far var forfat-
ter og multikunstner, som er en 
måte å kommunisere med verden. 
Maud har de samme interessene. 
Men stort sett vil en aktivering av 
aspektet Uranus = Sol/Saturn føles 
som en stressende periode. En 
uventet utvikling med langsiktige 
konsekvenser og som er en del 
av hennes skjebne i livet. Hun har 
nok vært sterkt påvirket av hans 
sjelelige spenninger og alle hans 
kroppslige plager og smerter de 
siste årene av hans liv.

Maud Angelica har MC i Løvens 
tegn. Det kan symbolisere hennes 
kongelige mor, prinsesse Märtha 
Louise. Solen er hersker for MC og 
står i 7. hus. Solens kvadraturer 

Maud Angelica Behns horoskop.
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til Jupiter i 9. hus og Mars i 3.hus i 
fødselsøyeblikket kan symbolisere 
mors negative opplevelser med me-
dia og at hun og Ari derfor valgte å 
la Maud Angelica og hennes søstre 
holde en lav profil i oppveksten for 
å beskytte dem. Før Ari Behns tra-
giske død 25. desember 2019 var 
de sjelden å se i rampelyset. ”Barna 
må velge selv om de vil synes eller 
ikke. Ari og jeg har valgt en veldig 
lav profil på det før, - nettopp fordi 
at vi ville beskytte de. Men så vet 
jeg at han også ønsket at de skal 
komme fram etter hvert. De har jo 
mye å bidra med, sa prinsesse Mär-
tha Louise i dokumentaren  ”Mär-
tha” på TV2 som startet 7. april 

2021 (6 episoder).  Durek Verrett, 
Maud Angelica, Leah Isadora og 
Emma Tallulah Behn var også med 
i enkelte episoder av serien. Famil-
ien opplevde å ha kamera rundt seg 
hjemme i månedsvis. Avtalen med 
TV2 ble inngått høsten 2019. 

Skilsmisse 

Året 2016 ble starten på en peri-
ode med disharmoni og uventede 
hendelser i Maud Angelicas liv. Den 
5. august 2016 sendte Slottet ut 
en pressemelding om at prinsesse 
Märtha Louise og Ari Behn skulle 
skilles. Det kom som en stor over-
raskelse for mange. Aris mor ut-

talte at hun håpet at de ville finne 
tilbake til hverandre, slik som hun 
og Aris far hadde gjort.  
”Livet går ikke på skinner. Det 
har både Ari og jeg erfart, sier 
Prinsesse Märtha Louise. – Men 
aller tydeligst blir det nå, når livet 
har gjort noen krumspring vi aldri 
hadde sett for oss. I disse dager 
går nemlig vi to fra hverandre. Vi 
avslutter ekteskapet, men forblir 
sammen i foreldreskapet. Det er 
usigelig trist for oss begge å oppd-
age at veien videre ikke går sam-
men på den måten den pleide. Vi 
har som så mange andre vokst fra 
hverandre – til steder vi ikke lenger 
møtes som vi gjorde før. Det er for-

Transitter og progresjoner

Maud Angelica Behn. (Foto: John Andresen)
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ferdelig å oppleve at det ikke er noe 
mer vi kan gjøre. At vi har prøvd alt 
over lang tid, og at vi likevel ikke 
kan møtes der vi gjorde før, gjør det 
umulig for oss å fortsette. – Vi føler 
skyld fordi vi ikke lenger klarer 
å skape den trygge felles havnen 
barna våre fortjener. Men vi håper 
og tror at vi skal klare å holde fast 
på vennskapet gjennom det som 
nå ligger foran oss. -Vi ber om og 
håper at vi får ro i denne sårbare 
prosessen. Barna trenger tid til å 
fordøye, sørge og finne nytt fot-
feste – hver og en for seg. Vi er bare 
mennesker vi og.” 

“Hvor var du da?” spurte Fredrik 
Skavlan da Ari Behn gjestet TV-
programmet hans i 2018. “Da var vi 
alle sammen i England. Jeg, Märtha 
og barna, oss fem, bare oss fem, vi 
dro til England for vi måtte vekk 
fra Norge og hele verden. Da Norge 
fikk beskjed var vi sammen alle 
fem. Det var fint å gjøre det på den 
måten. Det er jo en helt spesiell 
situasjon fordi vi kunne ikke si det 
til noen, og sånn sett  regisserte vi 
jo hele, dessverre – for å si det på 
den brutale måten – vi regisserte 
vår skilsmisse veldig punktlig – og 
sånn er det jo – vi gjorde det på to 
måneder, og det er jo brutalt når 
hele verden får vite om det, og 
verden rundt selvfølgelig, men vi 
var veldig enige om at det var den 
beste måten.”  Ari Behn fortalte 
også at han malte ”Panic” tre dager 
etter at han visste at det var over. 
”Det var trist at vi ikke fikk det til, 
men slik gikk det jo, vi snakket 
sammen om at ok, da går vi hver 
vår vei, og det er litt ”panic”, det 
bildet. Det er jo en veldig spesiell 
tilstand hvor du vet at det går som 
det går, og sånn som jeg kjenner 
det så var det panikkanfall, følelse 
av å miste pusten, hjerteattakk, det 
føles som å dø, for det er jo et liv 
som er over, det er et nytt liv som 
skal begynne, så det er mitt skrik, 
da.”

Da det ble offentlig kjent at Mär-
tha Louise og Ari Behn skulle gå 

fra hverandre var Maud Angelicas 
progressive 4. husspiss ca 1 grad 
i Fiskenes tegn konjunksjon radix 
Uranus (1 grad orb). Den aspek-
terte samtidig radix 1. og 7. hus 
på en positiv måte. Det tyder på 
at Märtha og Ari klarte å gjøre 
skilsmissen mindre traumatisk 
for barna enn den kunne ha blitt, 
ved at de samarbeidet godt og Ari 
kjøpte sin nye bolig i nærheten.
Progressive 7. husspiss var nær 
konjunksjon radix  Sol i 2016 og 
med radix Sol som hersker for MC 
(mor) og Uranus som hersker for 
IC (far) forteller Maud Angelicas 
progressive horoskop at hun ble 
personlig involvert i begge forel-
drenes liv og sinnsstemninger etter 
skilsmissen og følte ansvar.  Ari 
Behn tok skilsmissen svært tungt, 
ifølge uttalelser fra hans mor, Mari-
anne Solberg Behn. 

Planer om felles bokutgivelse

I mars 2018 det ble kjent at Ari 
Behn hadde inngått en avtale med 
Juritzen forlag om å skrive fire 
voksenbøker og tre barnebøker 
sammen med sin 14 år gamle dat-
ter. Da var Maud Angelicas progres-
sive 4. husspiss 2 grader i Fiskenes 
tegn på graden eksakt konjunksjon 
radix Uranus. 

Ari fortalte stolt om bokprosjektet 
på TV2 programmet «Skavlan»: 
“Min eldste datter er eksepsjonell. 
Hun maler og tegner på et nivå 
som er langt over mitt da jeg var 
fjorten”. I august meldte forlegger 
Arve Juritzen at far og datter var 
godt i gang med en barnebok – og 
at de jobbet kreativt og fint sam-
men. ”De skaper magi sammen”, sa 
Juritzen til VG den gang. Horosko-
pet forteller at det må ha vært 
spennende for Maud Angelica da 
det startet, men at det etter hvert 
ble en stressende opplevelse og 
det ble dessverre heller aldri noen 
felles bokutgivelse for far og datter.
”Vi skulle egentlig skrive bok sam-
men, men vi kom ikke så langt, og 
nå er det vanskeligere å få gjen-

nomført det», sa Maud til magasi-
net Tara høsten 2020. “Jeg tenkte 
at han kunne skrive, og så kunne 
jeg tegne. Jeg hjalp litt med ideer 
til historiene i begynnelsen, men 
etter hvert overlot jeg det til ham, 
det var jo hans fag. Vi har lekt en 
del der man tar et ark og så tegner 
hver av oss en linje og fortsetter 
der den andre slapp, og så blir det 
et kunstverk til slutt. Vi snakket 
også om at vi skulle lage malerier 
sammen, men det fikk vi aldri gjort, 
og det er litt trist. Jeg var mest 
spent på å gi ham tegningen jeg 
tegnet av ham i julegave, for jeg vet 
han ville blitt sååå glad, derfor var 
det ekstra vondt at jeg ikke fikk gitt 
ham den”.

Ari Behns siste bok

I ettertid er det nok mange som ser 
på Ari Behns siste bok INFERNO 
som et forvarsel om hans død. På 
siste side skriver Behn at han kom-
mer til å dø. Teksten står ved siden 
av et bilde han har malt som heter 
”Gone”. Forlegger Arve Juritzen har 
i ettertid fortalt at han prøvde å 
overtale ham til å gjøre slutten litt 
mer håpefull og positiv, men Behn 
var bestemt på at boken skulle 
slutte med en tekst som handlet 
om å dø og ta farvel. ”Det er brutalt, 
rått og ærlig. En bok som skildrer 
et kaos, et følelsesmessig mørke, 
en sårhet, en opplevelse av ikke 
å finne seg selv i alt det mørke. 
Forhåpentligvis er det lys likevel, sa 
Behn i en video forlaget formidlet 
dagen før bokslippet 25.10.2018. 
VGs anmelder ga boken TERN-
INGKAST 3, og presenterte den 
med følgende overskrift: «Døende 
sjarlatan: Bokanmeldelse: Ari Behn  
“Inferno”. Og videre:  ”Denne boken 
hadde ikke blitt utgitt hvis ikke for-
fatteren på omslaget het Ari Behn. 
For hva slags bok er det egentlig 
Behn kommer med og hvem er 
den ment for?” Horoskopet til Ari 
Behn forteller at kritikken gikk inn 
på ham og sannsynligvis gjorde 
det vanskelig å motivere seg for 
å skrive bøkene han hadde avtalt 
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med Juritzen Forlag. (Ari Behn ble 
født 30.09.1972 kl. 12:55 i Århus i 
Danmark.) 

Da Aris siste bok ble utgitt hadde 
Maud Angelica transitt Uranus 
konjunksjon 7. husspiss. Uranus 
i  transitt tar med seg sin fødsels-
posisjon i 4. hus. Hun opplevde 
sannsynligvis samarbeidet med 
far som krevende og uforutsigelig, 
men følte nok samtidig på det per-
sonlige ansvaret som radix Uranus 
forteller om, og som ble aktivert av 
progressive 4. husspiss.

Mars i 3. hus

Da Maud Angelica holdt sin modige 
tale for faren 3. januar 2020, var 
progressive 4. husspiss 4 grader 
i Fiskenes tegn halvsekstil radix 
Mars 4 grader i Vannmannen i 3. 
hus. Tiden var med andre ord inne 
til å la seg utfordre av radix Mars 
og alt den står for i fødselshorosko-
pet. Mars viser hvor vi blir ut-
fordret til å utvikle vårt mot til å 
våge å ta utfordringer som er vik-
tige for oss. Mars i 3. hus trenger å 
være modig på kommunikasjonens 
område. Kvadraturen til Sol i 7. hus 
forteller at hun også tester noen 
grenser. “Det er litt modig når jeg 
har sagt til en person at jeg liker 
vedkommende. Da blir jeg stolt av 
meg selv for at jeg turte.  Jeg gjorde 
det dessuten ansikt til ansikt, ikke 
via meldinger som mange i min 
generasjon gjør. Jeg har også blitt 
avvist, og det taklet jeg også, noe 
jeg er litt stolt av.” Hun forteller at 
hun prøver å være litt modig hele 
tiden. «Men talen er selvsagt noe av 
det modigste jeg har gjort», fortalte 
hun i intervju med magasinet Tara 
i forbindelse med kåringen. Skjeb-
neplaneten Saturn hersker over 
3. hus i Stenbukken tegn. Det er 
med andre ord et skjebneområde 
i hennes liv som alltid vil utfordre. 
Det gjelder å ta opp utfordringene 
og gjøre så godt man kan. Da kan 
man nå langt i andres øyne, men 

selv føler man bare at man må 
videre til neste mål.

Chiron «Den sårede healer» i 3. hus

I likhet med sin far har Maud An-
gelica Chiron i 3. hus. Den danner 
aspekter med de samme planeter, 
men i forskjellig hus og tegn og 
aspekter. Hennes Chiron aspek-
terer MC/IC-aksen. Det er viktig 
at Chiron-tema er med når hun 
markerer seg offentlig med ting 
hun brenner for (å hjelpe andre.) 
Chiron og dens aspekter i Mauds 
fødselshoroskop bekrefter at hun 
har i seg evnen til å sette ord på 
smerten over sin fars selvmord 
og rette talen ut mot andre men-
nesker for å hjelpe. Hun har ra-
dix Chiron 18 grader Stenbukk 
kvadratur Månen 20 grader Vær 
i 6. hus (tjeneste) og trigon kom-
munikasjonsplaneten Merkur 20 
grader Tyr i 7. hus (omverdenen). 
Det dreier seg om kommunikasjon 
med utgangspunkt i hendelser 
knyttet til Chiron (Maud Angelica 
formidler sin smerte over farens 
selvmord) i den hensikt å hjelpe 
andre mennesker. Da Ari Behn 
døde var transitt Saturn 20 grader 
Stenbukk i 3. hus kvadratur Månen 
og aktiverte dermed kvadraturen 
mellom Chiron og Månen, og trigon 
Merkur som hjalp henne til å nå 
fram med sitt budskap.

Solbuedireksjoner baserer seg på 
prinsippet “en dag for et år”, det vil 
si en dag etter fødselen settes lik et 
år i det virkelige liv. Maud Angelica 
var 16 år da hun hedret sin far med 
en minnetale. Det vil si at mini-
planeten Chiron, som er 18 grader 
Stenbukk i radix, har beveget seg 
16 grader siden fødselen og fram 
til 4 grader i Vannmannens tegn 
og konjunksjon radix Mars. Det 
forteller at hennes modige Mars må 
kobles til det Chiron representerer. 
Ved å hjelpe andre hjelper hun seg 
selv. Jeg mener at Maud Angelica 
healet sitt eget Chironsår med sin 

minnetale. 

Tråder av tårer

Maud Angelica Behn fikk opp-
fylt sitt ønske om å utgi bok. Det 
skjedde den 20. oktober 2021. Tit-
telen på boken: “Tråder av tårer” 
– om sorgen som tok overhånd. 
Hun debuterte både som poet og 
illustratør. ”Mange vil  nok oppleve 
boken som en videreføring av talen 
i farens bisettelse. Budskapet er 
like tydelig: Det finnes alltid håp 
uansett hvor krevende mørket er”, 
fortalte forlegger Arve Juritzen til 
VG. Han understreket at det har 
blitt en helt annen bok enn den far 
og datter startet på i sin tid. ”Dette 
er 100 prosent Mauds eget verk og 
noe hun har skapt ut fra seg selv”. 
På bokens siste blad retter hun en 
takk til sin far: - TAKK TIL PAPPA 
for at dette prosjektet begynte med 
oss to. Maud. o

I bokens etterord har hun notert 
steder du kan få hjelp:
 
Nødhjelp: 113                 
Mental Helses Hjelpetelefon: 
116 123 (hele døgnet)                        
Kirkens SOS: 22 40 00 40 (hele 
døgnet)
Alarmtelefonen for barn og unge: 
116 111.

Transitter og progresjoner

Birgit Lurås har 
vært leder I 
Norsk Astrolo-
gisk Forening og 
redaktør i 
Astrologisk Forum. Hun har skre-
vet artikler og holdt foredrag 
om astrologi i inn og utland, og 
har vitnemål fra astrologikurs 
som er  godkjent av Kirke-og un-
dervisningsdepartementet.
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- Knekk Yod-koden
med Maurice Fernandez
Astrolog Maurice Fernandez har 
utviklet en genial, men enkel mod-
ell for hvordan man kan tolke en 
Yod.  Konfigurasjonen involverer to 
kvinkunser som er forbundet med 
en sekstil. i tolkningen tar Maurice 
utgangspunkt i “ur-kvinkunsen” 
med apex (spissen) i Væren. Derfra 
utgår kvinkunser i to ben, et til 
begynnelsen av Jomfruen og en til 
begynnelsen av Skorpionen.

Av Kjersti Hemma

Artikkelen er transkribert fra et 
videoforedrag Maurice Fernandez 
holdt på Astrological Asocciations 
konferanse i sommer, og er gjengitt 
med Fernandez tillatelse.

- Jeg håper du ser at dette er en for-
nuftig modell, som at du kan følge. 
Det blir selvfølgelig mer komplisert 
hvis du legger til planeter, for du 
må integrere hvilken planet det 
er og hvilket hus den er i. Det jeg 
presenterer her er en formel, som 
du kan bruke senere. I en virkelig 
workshop hadde vi brukt tid og 
bygget videre på modellen, men nå 
ønsker jeg å gi dere noe å tenke på 
og en retning, sier Maurize Fernan-
dez.

Apex i Væren

Først ser vi på Apex, spissen, og 
når vi forenkler det til Væren, så 
vil man være autonom, og ta grep 
om sin bestemmelse. Man vil være 
i stand til å vinne, overkomme hin-
dringer, beseire, til å lede vårt eget 
liv og tenne vår gnist av kreativitet 

og aktiviteten ved å være i live. 
Væren sier i sin kjerne at jeg skal 
vinne den naturlige utvelgelsen, jeg 
skal ikke dø, men kjempe meg gjen-
nom, og seire med mine intensjoner, 
hensikter og eksistens. Uansett 
hvilken planet du har i Væren, så 
trenger du å tenne den. Væren er 
selve livsgnisten, tenningen, så det 
er virkelig ildens begynnelse. Det 
er følelsen av frihet, og at du kan 
generere ditt eget drivstoff, din 
egen energi. Og hvis du er i stand 
til å generere din energi, så kan du 
gjøre mer, og følge opp med han-
dling. Husk at Væren følger Fiskene, 
og i Fiskene var du passiv, du ventet 
på at noe skulle skje, men i Væren 
får du det til å skje. Vi venter ikke, 

vi er den som setter igang handling, 
forandring, leder veien og skaper 
nye veier gjennom den tette junge-
len. Alle planeter i Væren vil ha den 
opphisselsen, trangen til å starte 
ting, så du kommer til å ha masse 
energi, men som vi vet, en planet 
i Væren kan også ende opp med å 
overinvestere, å brenne energien for 
raskt. Og noen ganger gå på og gå på 
helt til utmattelse.

Arbeidsbenet

Så Jomfru-benet av kvinkunsen, 
hvis vi har en kvinkuns mellom en 
planet i Væren og en planet i Jom-
fruen, så vil den planeten hjelpe 
til å oppnå Vær-målene, men på 

Den utilgivende Yod-konfigurasjonen

Apex:
Pupose and 
direction

Forholdet mellom Væren (apex), Jomfruen (arbeidsbenet) og Skorpionen (reultat-
benet) er nøkkelen til å tolke en Yod. (Illustrasjon: Maurice Fernandez)
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en mer kalkulert og hensiktsmes-
sig måte. Vi tenker kanskje at det 
ikke finnes noe til felles mellom 
Væren og Jomfruen, for de deler 
verken element eller kvalitetet, 
men hvis vi forstår dem psykolo-
gisk, så er Jomfruen også veldig 
handlingsorientert, både Væren og 
Jomfruen “gjør noe”. Så vi ser at det 
virkelig er en kvinkuns som kaller 
til handling, men som er bedre 
forberedt. Hvis Væren skyter på 
forskjellige mål, og kanskje kaster 
bort kuler, kaster bort ammunis-
jon, så vil Jomfru-aspektet kreve at 
vedkommende er mer bevisst, mer 
presis, mer kalkulert, og kanskje 
bedre trenet, før den sikter på et 
mål. Tenk på det som atleter, hvis 
Væren ønsker å vinne, en konkur-
ranse eller sportsaktivitet, men 
også i livet, hvis Væren ønsker å 
vinne, hvis den ønsker å leve en 
dag til uten frykt for rovdyr, så kan 
jomfru-delen være øvelse, fysisk 
trening, du forbereder deg på ditt 
mål. Når du har den kvinkunsen 
mellom Jomfruen og Væren, er det 
mye mindre rom for feil. Hvis du 
bare har en planet i Væren, så har 
du mer slingringsmonn, til å prøve 
og feile, og prøve igjen, være mer 
fleksibel. Men når kvinkunsen med 
Jomfruen er på plass, så er du på en 
smalere vei. Du har ikke så mange 
ressurser, du må planlegge nøyere 
og være mer presis. Du skyter ikke 
vilt, du trenger å være en skarp-
skyttet, slik at hver kule treffer. Og i 
hver konkurranse, trenger du å yte 
maksimum. 

La oss si at jeg har Jupiter i Væren 
på apex, og så har jeg Mars i 
Jomfruen, i kvinkuns. Jupiter i 
Væren vil være veldig idealistisk, 
aktivisten som trenger å si ifra, jeg 
har noe å si, jeg tror på noe, dette 
er sannheten, dere lyver til oss. 
Jupiter i Væren er veldig bardus, og 
veldig idialistisk og oppblåst, men 
hvis du har Mars i Jomfruen som 
hersker, så vil den si fortsett med 

forsiktighet, vei dine ord. Vi har det 
samme målet, vi vil si ifra,  å si det 
som må sies, men la oss fortsette 
mer strategisk, i stedet for å storme 
fram. Den vinkelen i Yod-en vil 
alltid handle om trening, det kom-
mer alltid til å dreie seg om arbei-
det som må gjøres for å nå målet. 

Yoden er utilgivelig

Hvis du ikke gjør det, så vil den 
negative uttrykket være dysfunks-
jon, tap av helse, mangel på effek-
tivitet, og latskap.  Men det kan bli 
gjennomført på en positiv måte, og 
det er mitt syn på utviklingsmessig 
astrologi, er alltid å forstå at vi har 
et valg. Vi kan alltid bruke energien 
positivt – eller ikke. Å ha en Yod 
betyr ikke at du vil ha suksess eller 
feile, det betyr bare at det er visse 
ting du må gjøre, og hvis du lytter, 
så vil du greie det, og hvis ikke vil 
du stange hodet i veggen. Men som 
jeg sa, Yod-en er utilgivende, du har 
ikke rom for å feile.  Det er derfor 
folk som ikke lytter og ikke handler, 
kan føle at de sitter fast når de har 
en Yod. Derfor er dette en konfigu-
rasjon som krever mer ydmykhet, 
og mer forsiktighet, og mer opp-
merksomhet, på grunn av disse 
parameterne. Risikoen for fiasko er 
større, men hvis du forstår det, og 
legger ned innsats som foreskrives, 
så vil du være som en rakett. Du 
kan bryte gjennom og nå ditt mål 
med gode resultater. 

Hvis du er en av disse atletene som 
gjør det som kreves, så har du suk-
sess, du bryter en rekord, du får et 
gjennombrudd, og Væren handler 
om gjenombrudd. 

Resultatbenet

Så hva handler den andre kvinkun-
sen om, Skorpion-benet? Den for-
teller oss hva resultatet er. Så hvis 
du gjør jobben, og trener, er presis, 
og fungerer sunt og med maksi-

mum kapasitet, så er gevinsten 
Skorpionen, gevinsten er makt, 
innflytelse og flere valg.  Det er 
magnetisme, du vet hvis du vinner 
løpet, så får du plutselig kontrakter,  
og folk vil jobbe med deg, og du 
føler maktfull, Skorpionen.

På den annen side, hvis du ikke 
gjør Jomfru-jobben, hvis du er for 
lat, hvis du ikke er forberedt, og alt 
det, da vinner du ikke. Værens mål 
er kompromittert, og resultatet er 
avvisning, det er misbruk av makt. 
Du får følelsen av at du ikke kan 
vinne på riktig måte, så du manip-
ulerer resultatene, prøver å ta dop 
for å vinne løpet, stimulanser, alt 
det som frykten for tap og avvisn-
ing kan friste deg til å gjøre, det er 
et sår, en trang til å kompensere for 
usikkerhet og tap.

Apex i Tyren

Hvis vi ser på 
denne konfigu-
rasjonen, så kan 
vi også overføre 
disse prinsip-
pene på de 

andre tegnene. Hvis vi for eksem-
pel bruker Tyren som apex, så vil 
Jomfru-leggenbenet havne i Vekten, 
mens Skorpion-benet vil havne i 
Skytten. 

Så hva er målet i Tyren, hva er 
målet med denne apex’en? Det vil 
være stabilitet, bærekraftighet med 
hensyn til ressurser, å ha ressurser 
som kan garantere vår overlevelse, 
at vi har noe verdifullt, å dyrke vår  
egen mat, å være istand til å skape 
finansiell stabilitet, men også at 
du kan bruke dine indre ressurser, 
så du kan være fysisk sterk, som 
i Tyrens fysikk, tilgjengeligheten 
av cash, av ressurser, og talent er 
potensielt tilgjengelig.

Den utilgivende Yod-konfigurasjonen
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Så hva er Jomfru-benet som skal 
gjøre målet oppnåelig? Vekten. Og 
Vekten er å lytte. Begge tilhører 
Venus, og Tyren dreier seg om 
hva du har, mens Vekten handler 
om hva andre har.  Å arbeide med 
Vekten innebærer at for å dyrke 
min egen mat, og opprettholde min 
eksistens, så trenger jeg å kunne 
handle, å selge mitt gods (Tyren) til 
andre, en balanse mellom å gi og ta. 
Så Vekt-jobben handler om diplo-
mati, at du selger noe folk trenger, 
at det du dyrker har god kvalitet, 
vil folk kjøpe det? Vekten forteller 
om folks reaksjoner, og samarbeid 
med dine ressurser, og utveksling-
en av ressurser, du gir meg tomater, 
jeg gir deg agurker, Har vi en fair 
handel? For å få solgt mine res-
surser så kan jeg ikke bli i Tyrens 
territorium, jeg må skape engasje-
ment og utveksling, og samarbeide, 
så ressurser sirkulerer. Hvis jeg 
gjør det, så skaper jeg overflod, jeg 
genererer en god inntekt, og jeg får 
ting til å fungere for meg.

Og hva oppnår jeg? Skytten. Frihet, 
velstand, overflod, masse ting, du 
kan reise, du har frihet til å utvide 
dine opplevelser. Så når du jobber 
godt med folk, gjør det deg sterkere 
rikere og mer verdifull, og det åp-
ner dører til velstand. Hvis du ikke 
gjør det, og forsøker å selge noe 
ingen vil kjøpe, og du ikke driver 
fair, du tar for mye eller for lite, du 
opprettholder ikke balansen av 
bærekraft, du bruker mer enn du 
faktisk har. Negativ Skytte skaper 
gjeld, den overforbruker, overdriv-
er, bruker mer enn den faktisk har, 
så du har ikke ressursene som skal 
til for å opprettholde din vekst, så 
din vekst stagnerer, eller du prøver 
å fake det du ikke har, så du kan 
skape en negativ sirkel av gjeld og 
konsekvenser. Og husk at Yoden 
ikke tilgir, så du må gjøre ting med 
ydmykhet, og presisjon, bevissthet 
og samvittighet.

Apex i 
Tvillingene

Med apex i Tvil-
lingen er målet 
utdannelse, 
kunnskap. Jeg 
vil forstå, og jo 
mer jeg forstår, 

jo mer utdannet jeg er, jo mer jeg 
vet, jo mer jeg kan, dessto bedre 
kan jeg navigere mitt liv. Hvis jeg 
vet hva som er tilgjengelig, kan 
jeg skaffe meg det. Det gjelder å 
åpne vårt sinn og forstå hvordan 
livet fungerer, og så være i stand 
til å lære, gjennom utveksling og 
kommunikasjon. Kommunikasjon 
hjelper oss å finne ut hvor vi skal, 
og til å lære. Hvis vi kommuniserer, 
så lytter vi. Målet er intellektuell 
utvikling, grunnleggende utdan-
ning, allmennkunnskap. Jo mer du 
vet, jo mer kunnskapsrik er du. Hva 
som enn er på din apex, er et kraft-
punkt. Så hvis apex er i Tvillingene, 
så vil din kraft være mental, din 
makt er din kunnskap.

Jomfru-benet vil da være i Skorpi-
onen, det er her arbeidet må gjøres. 
Hva slags arbeid krever Skorpi-
onen for å oppnå Tvilling-målet 
om kunnskap? Diskriminering. 
Skorpionen sier, ikke tro på alt du 
hører, ikke vær godtroende. For 
Tvillingene skiller ikke nødvendig-
vis, som et foranderlig tegn. Luft vil 
vite alt, vil skjekke alle muligheter, 
og være overalt. Skorpionen sier, 
ikke alt der ute er god kvalitet, ikke 
alt der ute er verifisert informas-
jon, spesielt i dag vet vi det, for vi 
er bombardert med manipulativ 
informasjon. Så Skorpion-benet 
handler om å lese mellom linjene, 
det gjelder å gjøre din research, å 
være mer forsiktig, vann, kan du ha 
tillit til informasjonen som tilbys? 
Hvis du er mer diskriminerende 
og gjør mer research, så vil den 
kunnskapen du tilbyr være virkelig 
potent, mer til å stole på. Skorpi-

onen bringer dybde til Tvilling-
informasjonen og din utdannelse. 
Hvis du ikke gjør Skorpion-jobben, 
men er for lat, så vil ikke kunnska-
pen din være pålitelig. Du kommer 
til å gjøre feil, du kommer til å late 
som du kan ting du i virkeligheten 
ikke vet noenting om. 

Og hva er konsekvensen? Stein-
bukken er Skorpion-benet i denne 
Yod’en, og Steinbukken vil si at hvis 
din kunnskap er til å stole på, hvis 
din utdannelse og dine diplomer 
virkelig viser hvem du er, da vil du 
få en posisjon, du får en jobb, du 
blir engasjert, fordi det er den klas-
siske overgangen fra utdannelse 
til profesjon. Du trenger en god ut-
dannelse for å kunne utføre jobben 
og oppnå autoritet, slik at Stein-
bukken gir deg kredibilitet. Hvis 
din kunnskap ikke er verifisert, og 
du bare finner opp ting, og hvis du 
er adspredt og ting ikke henger 
sammen, hvis informasjonen 
ikke er til å stole på, så mister du 
tilliten. Folk stoler ikke på det du 
har å si, og du risikerer å falle fra 
heder. Folk kan le av deg, du kan 
bli skjemt ut, og dine Tvilling-ideer 
kommer ikke til å bli tatt seriøst.

Apex i Krepsen

Med Krepsen på 
apex, er kraften 
følelsesmessig, 
det handler om 
å ha støttefunk-
sjoner.  Krepsen 

dreier seg om å være autentisk, å 
være den du er, ikke prøve å tekkes 
noen, ikke prøve å bevise at du er 
verdt noe, men å akseptere deg selv 
slik du er. Du trenger å ha støtte 
slik at du kan få næring og vokse 
inn i den du er, folde deg ut som en 
blomst, bare fordi det er kjærlighet. 
Krepsen dreier seg om fundamen-
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tal utvikling og vekst.

Hva er jobben som kreves for at du 
skal kunne gi og motta, kort sagt 
ha en god barndom? Å virkelig bli 
akseptert for den du er, som barn 
og som voksen. Krepsen er vårt 
evige indre barn, det spiller ingen 
rolle hvor gammel du er, du trenger 
fortsatt å bli næret. Kvinkunsen 
her går til Skytten. Og Skytten har 
å gjøre med autensitet, å virkelig 
være i kontakt med den du er, med 
din egen sannhet. Det handler også 
om å ha evne til å komme ut, slik at 
du blir næret ikke bare blir over-
beskyttet og kvalt. Risken ved bare 
å ha en Krepse-planet, er at den 
kan være overbeskyttet i den grad 
at den ikke tar noen sjanse, at du 
så og si er holdt i inkubatoren for 
lenge. 

Skytte-benet sier at en del av din 
vekst er å komme deg ut av huset, 
bli møkkete,  lek, eksperimenter, 
besøk fremmede steder, kom deg 
ut av komfortsonen. Skytten er 
eventyrlysten og den sier at du 
trenger å eksponere deg for ver-
den for å vokse, du trenger å ta 
noen sjanser, så du føler deg trygg 
i denne verden.  Du vil ikke bare 
være komfortabel med det som 
er kjent, du trenger å utvikle et 
sterkere sinn, et sterkere immun-
system, og selvtillit – Krepsen. Hvis 
du gjør denne jobben, hvis du er 
deg selv, og sier hva du trenger 
(Skytten), og tar den risikoen i din 
utviklingsprosess, så kan du være 
mye tryggere i ditt Krepse-skall, i 
motsetning til engstelig og fryktfull 
overfor den ytre verden.

Og det du oppnår er Vannmann-
leggen, og først og fremst å kunne 
leve i et samfunn, og komme ut å 
skape støttesystemer i en større 
skala, skape et fellesskap med  be-
folkningen. En annen ting er at når 
du er næret, og oppnår de positive 
betingelsene, en god seng, god mat, 

positiv kommunikasjon, sikkerhet 
og støtte, kommer du også til å 
oppnå intelligens med Vannman-
nen. Større vidsyn og anledning til 
innovasjon. Det handler om virke-
lig å ha evnen til å være trygg i deg 
selv, sånn at du har dype røtter, og 
kan ekspandere til høyere ver-
dener.

Kvinkunsen mellom Krepsen og 
Vannmannen dreier seg om å ha 
en god balanse mellom sinnet og 
følelsene.  Hvis du ikke gjør denne 
jobben, og Vannmann-leggen ikke 
virker, da blir du en nytelsessyk 
Kreps, som aldri føler seg ferdig, 
men trenger mer og mer, og blir 
fortærende, en byrde, følelsesmes-
sig dysfunksjonell og uttrygg, og 
Vannmannens tilbakeslag vil være 
avvisning og følelsen av at du ikke 
trives og utvikles. Vannmannen 
dreier seg om utvikling og fram-
tiden, så på en måte vil du sitte fast 
i fortiden, Krepsen, du slipper ikke 
og kan ikke vokse inn i disse nye 
dimensjonene.  

Apex i Løven

Løvens apex 
handler om 
et mål med 
selvaktualiser-
ing. Hva vil jeg 
gjøre med mitt 

liv, jeg vil etterlate en arv, jeg vil 
skape noe meningsfullt ut av livet 
mitt. Jeg vil ikke gå på jobben og 
sitte foran en tv, og sitte fast i en 
rutine. Løven vil berøre folk og bev-
ege dem, de vil skape noe menin-
gsfullt, det er den siden som feirer 
alt, for livet skal feires. Så hvordan 
skal jeg få innflytelse? Løven kan ha 
den følelsen av at alle vil følge min 
kollega, fordi det er så viktig. 

Men Jomfru-benet til Steinbukken 

betyr at det er arbeid som skal 
gjøres. For å oppnå Løvens mål 
om å etterlate spor, å bidra, så må 
du være seriøs, besluttsom, du 
trenger å være mer strategisk og 
tolmodig. Steinbukkens strategi er 
å bygge ditt tempel stein for stein, 
du trenger å ha troverdighet i alt 
du leverer. Det må testes, det kan 
ikke bare være fantasifulle ideer. 
Uansett hva du fremmer, trenger 
backup, et nivå av seriøs invester-
ing. Steinbukken handler også om 
mentorer, hvem er dine mentorer, 
som vil rede grunnen for din egen 
helts ferd, Løven. Hvem er dine 
eldre, respekterer du dine forfedre, 
som vil lede deg til din bestem-
melse? 

Og hvis du gjør jobben, så vil 
Skorpion-benet til Fiskene vil være 
at du kan nå publikum, at du vil 
påvirke massene. Fiskene er tegnet 
for enhet, tegnet som bringer alle 
delene sammen. det er livets hav 
hvor alle kreaturer er samlet, og på 
en veldig praktisk måte, det er teg-
net for det kollektivt bevisste – og 
ubevisste. Så hvis Løven er en god 
leder og følger andre respekterte 
ledere i en linje, så kan Fiskene 
bringe noe godt, bringe en lykkelig 
slutt, Fiskene er det siste tegnet. 
Den kan bringe noe vi tror på, noe 
som inspirerer oss, både praktisk 
og spirituelt. Du inspirer folks ide-
alisme, du bringer tilbake tro, håp 
og lengsel. 

På den annen side, hvis Steinbukk-
leggen ikke fungerer og du ikke 
gjør jobben, så vil Fiske-leggen 
være halvferdige resultater. Det vil 
føre til en mangel på kredibilitet, 
dysfunksjon og eskapisme, ikke 
noe konkret, noen resultater. Du 
kommer til å føle at du ikke gir noe 
av betydning. Din arv vil være mer 
av en teori, enn av noe varig.

Den utilgivende Yod-konfigurasjonen
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Apex i 
Jomfruen

Jomfruens 
mål er arbeid, 
hvordan gjør 
jeg en god jobb, 
hvordan bringer 
jeg funksjon og 

helse. Hvordan bringer jeg resul-
tater av god kvalitet? Så Jomfruen 
handler om infrastruktur, høyt 
funksjonsnivå, la oss ha helse-
bringende rutiner, la oss leve et 
funksjonelt liv, hvor vi har alt det vi 
trenger, vi har en jobb, vi har helse, 
vi har et produktivt liv. Jomfruen 
dreier seg om produktivitet. 

Jomfruens kvinkuns fra Jomfruen 
vil være Vannmannen, og Vann-
mannen sier ok, du kan gjøre din 
jobb og utføre dine rutiner, men du 
må oppgradere dine ideer og din 
teknologi. Du kan ikke fortsette 
med manuelle verktøy, lær om nye 
teknikker og ny teknologi, forbedre 
ditt system. Så Vannmannen han-
dler om oppgradering, moderniser-
ing. Måten vi gjør ting på. Slik at vi 
kan implementere Vannmannens 
nye ideer til de Jomfruens fun-
sjonelle hensikter, og vi kan kon-
stant forbedre vår produktivitet, 
vårt utbytte.

Hvis dette blir ivaretatt, så vil Vær-
benet ha autonomi, frihet, makt, 
evnen til å få ting til å skje, og til å 
vinne markedet. Hvis vår teknologi, 
vår måte å dyrke på, og utviklingen 
av vår industri er spisset, får vi en 
fordel, vi får et forsprang og leder 
an (Væren).  Da kan vi oppnå syn-
lighet, oppmerksomhet, og styre 
spillet. Hvis vi ikke gjør jobben, så 
vil Værens konsekvenser være slit, 
dårlig produksjon, og det vil lede til 
frustrasjon, sinne, beskyldninger, 
rettsaker, alle de skadelige elemen-
tene ved Væren.

Hvordan beskriver jeg en eventuell 

planet i opposisjon til apex? Det er 
et polaritetspunkt, og definitivt en 
sterk planet, men jeg har ikke hatt 
tid til å inkorporere det. Ta den 
likevel med i betraktning. 

Apex i Vekten

Libra Apex 
har Fiskene på 
Jomfru-benet, 
og Tyren på 
Skorpion-benet, 
så hva er målet 

for apex i Vekten? Et mål av bal-
anse og rettferdighet, og av å finne 
mening i forhold. Det er interessant 
at Tyren, Vekten og Fiskene alle er 
Venus-relatert. Fiskene er tegnet 
der Venus er opphøyet, og Neptun 
er en høyere oktav av Venus, så det 
er en veldig venusiansk Yod. Med 
apex i Vekten ser vi at for at vi skal 
være i balanse i et forhold, så må vi 
inngå noen kompromisser. Fiskene 
dreier seg om det store bildet, det 
handler ikke bare om å selge vår 
agenda, men at vi er istand til å 
gjøre noen kompromisser, slik at 
våre forhold kan bli bedre balan-
sert. Fiskene handler også om å 
skape mening i forhold, finne en 
mer spirituell motivasjon, ikke bare 
praktiske avveininger som at jeg 
må bli gift, men jeg trenger å gjør 
det fordi det har en høyere mening, 
noe som virkelig kaller på meg. 

Når forholdet er i balanse og det er 
en følelse av rimelig utveksling, så 
føler jeg Tyren, jeg føler meg rikere,  
mer verdsatt og i mer harmoni. 
Når du er i et sunt forhold, har du 
det naturlig bedre med deg selv. 
Du føler deg naturlig tryggere, mer 
solid, og selvfølgelig, det handler 
også om bærekraftige ressurser, å 
ha en god utveksling hjelper til å ha 
tilstrekkelige ressurser over tid.

Fiskene handler om å forstå hva 
som er viktig, når du er i et forhold 
og blir revet med av detaljene, 
når dere krangler om småting, så 
minner Fiskene oss om hva som 
virkelig er viktig. Hvorfor henger 
du deg opp i detaljer, fokuser på 
det som virkelig er betydningsfullt. 
Det er en del av apex i Vekten.

Apex i 
Skorpionen

Apex i Skor-
pionen vil ha 
Jomfru-benet til 
Væren, og målet 
for apex er vekst 

og utvikling, konstant forandring, 
og Skorpionen  er et tegn som hele 
tiden trenger å omdefinere seg 
selv. De trenger å grave dypere og 
gå videre, de er ikke tilfredsstilt av 
staus quo, de vil ha dypere forhold, 
mer mening, mer ressurser, mer, 
mer, Skorpionen er vekst, spirituell 
vekst, materiell vekst, følelsesmes-
sig vekst. De hviler ikke før de er 
istand til å skrelle av de lagene og 
gå dypere. 

Skorpionens Jomfru-ben, den kom-
mende kvinkunsen, er Væren, så 
den representerer arbeidet som 
Skorpionen må gjøre.  Hva er så 
dette arbeidet, jo, for å gå dypere, 
så trenger du mot. Du trenger å 
handle, du kan ikke bare ønske og 
ville, for Væren handler om å gå til 
aksjon, ta risiko og virkelig utføre 
sprangene. Det gjelder å være  vil-
lig til å ta fysisk risiko, og være mer 
proaktiv i din egen utvikling. Væren 
fokuserer også på bestemte mål, 
dette er to Mars-pregede tegn, så 
de har en veldig drift, men Væren 
bringer en mer aktiv kvalitet enn 
Skorpion-siden. Hvis du vil oppnå 
noe (Skorpionen), så må du kjempe 
for det, være i frontlinjen. Hvis du 
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ikke fokuserer på å vinne nytt land 
og dykke dypere, hva oppnår du? 

Skorpionens ben for Skorpionen, 
er Tvillingene, som er opptatt av å 
oppnå mer innsikt, mer forståelse, 
mer kunnskap. Når du går dypere 
gjør du nye oppdagelser. Du avdek-
ker noe nytt, enten det handler 
om dine forhold eller annet, så 
har du aha-opplevelser.  Hvis du 
går i psykoterapi (Skorpionen), 
hvis du virkelig konfronterer dine 
skygger, vil du oppnå forståelse 
(Tvillingene),  og ting vil henge 
sammen. Og din forståelse av deg 
selv, ditt liv, din spirituelle ut-

vikling, vil utvides. Du oppnår kort 
sagt et sterkere sinn, ettersom du 
ekspanderer din rekkevidde og tar 
risikoen. Hvis du mislykkes med 
det, så kan Skorpionen være i en 
vedvarende tilstand av mangel, 
ikke nok, og mangel på tilfredsstil-
lelse, og Tvilling-benet vil se på ha 
alle andre har, og alt jeg føler at jeg 
mangler, du vet den følelsen av at 
jeg skulle ønske jeg kunne reise, 
jeg skulle ønske jeg kunne gå på 
universitet, alle de mulighetene 
som er tilgjengelige, men som jeg 
ikke får, det er en kronisk følelse av 
manglende tilfredsstillelse.

Apex i Skytten

Apex i Skytten 
handler naturlig-
vis også om 
vekst, ekspan-
sjon, og det å 
virkelig forfølge 

din sannhet. Så det har å gjøre med 
utvikling, men også autensitet. 
Skytten er et veldig spirituelt tegn, 
den ser ikke bare etter hvordan 
den kan vokse materielt, men på 
hvorfor den gjør som den gjør. Hva 
er den høyere meningen med det 
jeg driver med, hva er den høyere 
sannheten? Så det er tegnet som 
reiser seg til et nivå av global for-
ståelse, en global mening. Hvorfor 
er vi her, ikke bare jeg, men vi som 
menneskehet? Dype spirituelle 
spørsmål.

Hvis Skytten skal oppnå de målene, 
så trenger du penger. Hvis du vil 
investere, hvis du vil reise, hvis du 
virkelig vil være autentisk, og ikke 
bare få deg en jobb som får deg til 
å sitte fast i en rutine du ikke liker. 
Da trenger du å generere gode 
ressurser. Jomfru-benet represen-
terer spennet mellom materie og 
spirit, i Yod’en med apex i Skytten. 
Hvordan den materielle verden 
til Tyren, støtter den spirituelle 
utforskingen i Skytten. Selv i kirken 
kommer de med sine boller for å få 
donasjoner. Så selv i det spirituelle 
hus, hvor idealet er å jobbe gratis, 
så trenger man økonomisk støtte.  

Tyrens ben handler om å sette 
pris på materielle ressurser, ikke 
tenke at penger er skitne, at penger 
ikke er spirituelle, men å forstå 
at for å skape noe bærekraftig, så 
trenger du en god business-plan, 
du trenger gode finansielle råd. Slik 
at du kan fostre dine mål, enten 
det er akademisk utvikling eller 
spirituelle mål, ikke undervurder 
det finasielle fundamentet.  Hvis 
du fokuserer på de økonomiske 

Den utilgivende Yod-konfigurasjonen

Maurice Fernandez.
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kravene, så vil du kunne utvikle 
både vekst og sikkerhet. Du støtter 
deg selv på en bærekraftig måte 
som vil gi deg et solid fundament.

Apex i 
Steinbukken

Steinbukkens 
Yod handler om 
troverdighet. 
De dreier seg 
om vekst og 

utvikling i samfunnet, og å bli en 
autoritet. For at du skal ha suksess 
i den ytre verden, for at du skal bli 
et respektert medlem av samfun-
net, og få folk til å lytte til deg, Tvil-
lingene, så trenger du ikke bare å 
utdanne deg selv, men du trenger å 
være i kontakt med de yngre men-
neskene. Så Yod’en mellom Stein-
bukken og Tvillingene er mellom 
den mer tradisjonelle kunnskapen 
satt opp imot den nye generas-
jonen, nye folk, nye ideer, og den 
moderne verden. Er du i kontakt 
med den nye innsikten og de nye 
verdiene? Med den nye teknologien 
og hvordan de unge samhandler i 
dag? Det gjelder å være i kontakt 
med de nåværende trendene. For 
å bli værende i en verdig posisjon 
trenger du å være i kontakt med 
det tradisjonelle og gamle verdier, 
og med den nye generasjonen. 

Hvis du gjør det, så oppnår du 
respekt (Løven). Ære, men du får 
også innflytelse, du er istand til å 
berøre mennesker, og virkelig nå 
inn til dem.  På den andre side, hvis 
du ikke har kontakt og ikke lytter, 
og kommuniserer med de yngre 
stemmene, da er du en autoritet 
som ikke respekteres, som blir ledd 
av. En som blir diktatorisk.

Apex i 
Vannmannen

Med Apex i 
Vannmannen er 
hensikten fram-
gang, innovasjon 
og utviklingen 

av sivilisasjon. Her ønsker vi å 
oppleve kraften i et blomstrende 
samfunn.

Jomfru-benet er i Krepsen, så 
arbeidet som kreves er at man er 
følelsesmessig tilgjengelig. Hvis 
man ønsker å utvikle sivilisasjonen 
og samfunnet, er det behov for å 
lære å snakke til enkle mennesker,  
ta tak i fundamentale behov, og 
ikke gå seg bort i høytsvevende 
idealer. 

Hvis prosessen er suksessfull, 
er fortjenesten for Jomfruens 
kvinkuns til Vannmannen at pros-
essen med fornyelse og innovasjon 
kan bli praktisk integrert i industri 
og arbeidsfunksjoner. Sivilisas-
jonen blir istand til å generere 
større utbytte og bedre produks-
jonen.

Hvis prosessen feiler kan det lede 
til tilbakefall av dysfunksjon, ide-
aler og oppfinnelser som ikke blir 
tatt praktisk i bruk. Med andre ord, 
mislykkede oppfinnelser som fører 
til problemer i stedet for fram-
skritt.

Apex i Fiskene

Med apex i 
Fiskene er hen-
sikten spirituell 
mening, å finne 
fortrøstningsfull 
fred i tilværels-
en, med idealer 

av enhet og medfølelse.
Jomfru-leggen er i Løven og krever 
at man er proaktiv når det gjelder 
å gjøre jorden til et bedre sted. Vi 
kan ikke vente på fred, forsoning 
og lindring skal manifisteres av 
seg selv, men ved å møte opp, ta 
scenen og uttrykke vår kreativitet, 
så bidrar vi og bruker vårt lys til 
å tjene helhetens beste. Hvis vi 
lykkes, skjenker Vektens kvinkuns 
enhet, samarbeid og medfølelse, og 
en tilværelse av balanse og rettfer-
dighet. 

Å mislykkes kan lede til tilbakefall 
av ubalanse. Å forvente at andre 
skal fikse våre problemer eller 
gjøre ting tilværelsen bedre for oss, 
og dermed havne i usunn avhen-
gighet og offermentalitet,  vil lede 
til vilfarelse i forhold. o
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Horoskopets tidløshet

Frida Kahlos stjerne er fortsatt 
stigende, og 16. november i år ble 
den avdøde kunstnerens portrett 
“Diego og jeg” solgt på Auksjon-
shuset Bloomberg for 34,9 mill. 
dollar (217 mill. kroner), med 
transitt Jupiter på hennes De-
sendant. Det er det dyreste lati-
namerikanske kunstverket som 
noengang er solgt, og Frida slo 
dermed ektemannen Diego Riv-
eras tidligere rekord, som var på 
10,7 mill. dollar (2021-dollar).

Av Kjersti Hemma

Alle malerier er hentet fra Frida 
Kahlo, Elizabeth Carpenter (red), 
2007.

Den meksikanske kunstneren 
Frida Kahlo er født 6. juli 1907 
og døde 13. juli 1954. Hun vokste 
opp i Casa Azul i Coyacán, et hus 
faren bygde, og som nå er Frida 
Kahlo Museum i Mexico City. Hun 
oppga fødselsdatoen sin til 7. juli 
1910, året da den meksikanske 
revolusjonen startet. Det var en 
marxistisk bevegelse blant unge 
intellektuelle på begynnelsen av 
1900-tallet, blant annet på den 
prestisjetunge skolen hvor Frida 
gikk, Escuela National Preparato-
ria i Mexico City. 

Innkjøpt av Louvre

Under revolusjonen vokste det 
fram en fornyet interesse for 
meksikansk og indiansk kultur 
og historie, og begrepet Mexica-
nidad oppstod som betegnelse 
for nasjonalromantisk kunst og 
kultur. Frida fikk anerkjennelse 
mens hun levde, og ble blant annet 
innkjøpt av Louvre i Paris. Hun og 
Diego Rivera pleide omgang med 
revolusjonære og kunstnere, og 
møtte mange berømtheter. Blant 
annet hadde Frida en affære med 

Leo Trotsky, og fikk et par øredob-
ber formet som hender, av Pablo 
Picasso.

Kahlo hadde imidlertid bare en 
separatutstilling i Mexico, nem-
lig i 1953, året før hun døde. Hun 

deltok på en del utstillinger, blant 
annet i Paris, hvor museet Louvre 
altså kjøpte et av hennes portret-
ter. Men etter hvert dalte interessen 
for Kahlo utenfor Mexico. Først på 
1980-tallet, da feministiske for-
skere begynte å gjennomgå hennes 

Selvportrettet “Diego and I” gikk nylig for rekordsummen 217 millioner kroner på 
auksjon hos Bloomberg.

Frida Kahlos kunst og skjebne
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verker, fikk allmennheten igjen 
øynene opp for Kahlos kunst. 

- Frida Kahlo er i ferd med å bli en 
av de mest populære kunstnerne i 
verden, sa Gregorio Luke til Times 
i forbidelse med rekordsalget i 

november. Luke er tidligere di-
rektør ved Museum of  Latin Art i 
California.
 
Da Kahlos portrett “Diego and I” 
ble solgt, sto altså transitt Jupiter 
på hennes Desendant, 23 grader 

i Vannmannen, i tillegg til flere 
andre betydningsfulle transitter og 
progresjoner. Men Jupiter er ekstra 
interessant, siden den er del av 
hennes fødsels stellium i Krepsen i 
11. hus, som indikerer berømmelse 
etter døden. 

Skjebnegrad

Gradtallet 23 fremstår som en 
“skjebnegrad” i Kahlos horoskop 
(se dette), siden det er samme 
gradtall som Måneknutene 
(Nodene). Begge aksene og Pluto 
står også i denne graden i hennes 
fødselshoroskop, og under den 
tragiske bussulykken som kvestet 
henne, var denne graden besatt 
av Neptun (på Fridas Ascendant), 
Mars og Uranus. Da hun giftet seg 
med Rivera, var hennes progressive 
Måne i 23 grader i Fiskene konjunk-
sjon hennes radix Saturn. 

At transitt Jupiter sto på denne 
graden og Frida Kahlos Desendant, 
da maleriet hennes gikk for rekord-
pris, tyder på at horoskopet lever 
videre selv om eieren er død. Og se-
nere skal vi se på Fridas “Nodehis-
torie” for å utlede en mulig tidligere 
inkarnasjon, som kanskje kan gi 
mening til den fryktelige ulykken 
som førte til at hun for alvor startet 
på sin kunstnerkarriere.

Faren Guilliermo Kahlo (tidligere 
Carl Wilhelm) var fotograf og 
imigrant fra Tyskland med jødisk 
herkomst. Moren var datter av 
en spansk general og en indianer. 
Frida hadde tre søstre, to av dem 
fra farens tidligere ekteskap. Hun 
fikk polio da hun var seks år, og syk-
dommen resulterte i en deformert 
høyre fot og et ben som ikke vokste 
normalt. Frida drev med sport og 
presset seg hardt for å kompensere 
for skadene etter sykdommen. Hun 
var full av livslyst og virketrang, 

“The Love Embrance of the Universe, the Earth (Mexico), Me and senior Xolotl”



   ASTROLOGISK FORUM NR. 3&4/202118

Horoskopets tidløshet

uregjerlig og med mange rampes-
treker. Hun hadde imidlertid også 
sine melankolske sider, og følte seg 
ofte ensom.

Frida ble en del av et revolusjonært 
miljø på universitetet, hvor hun 
forberedte studier i medisin, og 
var med i flere grupper. (11. hus) 
Hun møtte såvidt Diego Rivera, 
som malte fresker i aulaen, men 
var kjæreste med Alejandro Gómes 
Arias fra gruppen Cachucha (“het-
tene”). Frida og gruppen hennes 
var egenrådige og opprørske 
studenter, som fulgte forelesninger 
når det passet dem og gjerne 
studerte annet enn det som sto på 
timeplanen. De gjorde en masse 
ugang, og drev enkelte forelesere til 
vanvidd.  Frida ble utvist fra skolen 
minst én gang, men da gikk hun 
direkte til undervisningsministeren 
med sin sak, og ble tatt inn igjen 
etter hans beordring. 

Kvestet i bussulykke

17. september 1925  ble bussen 
hun og Alejandro satt på, truffet av 
en sporvogn. Frida ble spiddet av 
et jerngelender, som knakk ryg-
graden, penetrerte livmoren og 
knuste bekkenet, for å nevne det 
verste. Det var såvidt hun over-
levde, og hun tilbrakte flere måned-
er på sykehus, og var siden bundet 
til sengen hjemme i Casa Azul. 
Ulykken ga henne mén for livet, 
og hun måtte gjennomgå uttallige 
smertefulle og mer eller mindre 
vellykkede operasjoner. Hun bar 
korsett, og ble stadig gipset og lagt 
i strekk.
 
La oss stille det filosofiske 
spørsmålet: Hvorfor denne brås-
toppen i et ungt, begavet, energisk  
menneskes liv, akkurat da hun skal 

til å spre vingene i voksenverden? 
Hva var hennes bestemmelse, og 
hvorfor måtte hun gjennomgå så 
mye lidelse?

Frida Kahlo har et voldsomt 
horoskop (se dette). Solen er del 
av et stellium i Krepsen. Her er 
Steven Forrests introduksjon til 
kapittelet om Krepsen, Månen og 
4. hus: “Å bare føle det jeg faktisk 
føler, usensurert og uredigert og 
uten tolkning.... å overgi meg til 
mitt eget hjerte... å oppleve mitt 
indre liv på en selvaksepterende 
måte, uten bedømmelse og uten 
fornektelse.” Sitat slutt. Det er 
healing, og jeg synes sitatet passer 
fint til Frida. 

Sørlige månknute er 23 grader 
i Steinbukken, og alle aksene 
(livets kors) og Pluto er i “node-
graden”. På FAS lærte vi at plan-
eter i samme grad som nodeaksen 
(uavhengig av aspekt) har noe 
skjebnebetont over seg. 

Herskeren over SN, Saturn, er 
dessuten iferd med å gå retrograd. 
Den gjør det etter tre dager, altså 
tre progressive år.  Det vil si i 
1910, da revolusjonen startet,  og 
året Frida senere oppga at hun var 
født. Var hun en personifisering 
av den (vedvarende) meksikanske 
revolusjonen? 

Saturn beveger seg faktisk ikke 
mer enn et par grader (bakover) i 
løpet av hele hennes liv. Progres-
siv Merkur gikk retrograd da Frida 
var seks år, og progressiv Ascend-
ant gikk inn i Jomfruen i septem-
ber det året, som er 1914. Ifølge 
kunstbiografien (Walker Art Cent-
er, m.fl 2008) er hun sengeliggen-
de med poliomylitt i ni måneder 
i 1914, så kanskje hun faktisk sto 
opp av sengen på det tidspunktet. 
Men i alle fall er den progressive 
ascendantherskeren retrograd, og 
skal oppholde seg i 12. hus resten 
av hennes liv, noe som bevitner 
hennes indre ensomhet, hennes 
kreative forestillingsevne og store 

Frida Kahlos horoskop.
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intuisjon (Løve).  Mars og Uranus er 
allerede retrograd i hennes fød-
selshoroskop, og beveger seg bare 
noen få grader progressivt. 

I transitthoroskopet for ulykken 
ser vi at Neptun er nøyaktig på 
Ascendanten, i 23 grader Løve, og 
Mars er 23 grader Jomfru, konjunk-
sjon Måne og Sol (svart måne) og 
opposisjon Uranus på 23 grader 
Fisk. Transitt Uranus er fortsatt 
fire grader unna natal Saturn, som 
ifølge Sue Tomkins kan bety “brekte 
ben”. Pluto og Jupiter danner en op-
posisjon midt over hennes stellium 
i Krepsen og planetene i Steinbuk-
ken. i det progressive horoskopet er 
det eneste aspektet innenfor orb en 
kvinkuns mellom Chiron i 6. hus i 
Vannmannen og MC-hersker Venus, 
nå også midt i Krepsen. Det handler 
jo også om healing.

Ulykken betydde slutten for hennes 
akademiske karriere og hennes 
planer om å bli lege. Vi skal forlate 
Frida Kahlo’s liv for en liten stund, 
mens vi undersøker hva som kan 
ligge bak denne voldsomme skjeb-
nen. 

Tidligere inkarnasjon

Hele horoskopet er egentlig en del 
av nodehistorien, men de viktigste 
faktorene i Fridas horoskop er: 
Sørlige Måneknute i Steinbukken i 
6. hus og herker Saturn i Fiskene i 
8. Hus (representerer Frida). Mars 
(og Uranus) er i 5. hus i vid kon-
junksjon med SN (og preger hennes 
personlighet), mens Sol, Neptun, 
Jupiter (og Ceres) er i opposisjon 
(representer det som står imot 
henne). Venus/Pluto er kvadratur 
Saturn (hersker altså over SN), og 
representerer noe eller noen som 
kom i hennes veg. 

Det første jeg ser er opprør! Men 
det har det vært mye av i Mexico 
opp gjennom tidene. Opprør, sinne 
og “sex, drugs and rock&roll”. Det 
var det en del av i Fridas liv, som vi 

kommer inn på senere, og det kan 
også ha forekommet i en tidligere 
inkarnasjon. Hun hadde for øvrig 
debutert seksuelt og rukket å være 
utro mot Alejandro før ulykken 
skjedde, noe som var begynnelsen 
på slutten på deres forhold.

Etter min oppfatning er vi til-
bøyelige til å bli gjenfødt i vår egen 
familie, og jeg har bestemt meg for 
å følge røttene til bestefaren på 
morsiden, altså indianeren. Mitt 
valg skyldes Fridas utstrakte bruk 
av indianske symboler og artefak-
ter i sine malerier, som jeg mener 
skyldes en dyp tilknytning i henne, 
og ikke at hun koketterer med mys-
tikk og symboler “for å gjøre seg 
interessant”. Hun var et veldig ærlig 
og oppriktig menneske, som hatet 
jåleri og snobberi.  Hennes kunst er 
kanskje i for stor grad blitt knyttet 
til hennes personlige lidelse, og 
har blitt “psykoanalysert” opp og i 

mente. 

Ifølge kjennere har Frida Kahlo 
framfor alt hentet inspirasjon 
fra den aztekiske kulturen. Men 
Tuhana-kjolene hennes kommer 
fra en annen stamme, nemlig Za-
potekerne. Og det er interessant for 
historien vår.  

Det blødende hjertet

Det blødende hjertet går igjen både 
i Fridas kunst, og den aztekiske 
kulturen, som jo var kjent for å 
ofre menneskehjerter til solguden. 
Representerer det bare hjertesorg, 
slik kunstkjennere synes og mene? 
Riktignok var Frida et følelsesmen-
neske (Kreps) som elsket intenst og 
omklamrende. Men stilen, fargene...
nærheten til dyrene og jungelen, 
det er mye som minner om aztek-
ernes kunst.

Frida Kahlos ulykke.
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Horoskopets tidløshet

Jeg funnet hjelp  til tolkningen et 
par av maleriene i en portrettartik-
kel i Woman’s Art Journal (For et 
navn!) fra 1990/91. 

“Frida bruker det blødende hjerte 
på dramatisk vis i mange av sine 
malerier, ikke minst i “The two 
Fridas”, hvor de to kvinnene er for-

bundet ved hjertet og hendene, og 
en blodåre går fra det ene hjertet 
til det andre, slik at det blander de 
to kulturene, og slik at den “op-
plyste bevisstheten” stråler fra og 
forener de to figurene. Selv om 
hjertet selvfølgelig kan være en 
henvising til hennes egne fysiske 
og emosjonelle lidelser, kan vi ikke 
overse den symbolske betydnin-

gen,” skriver Janice Helland.
“Senior Xolotl kan være en referanse 
til hunden som vokter aztekernes 
underverden, den historiske Xolotl, 
som ble ansett for å være aztekernes 
stamfar, eller nahual, alteregoet til 
den store aztekiske guden Quetzal-
coatl, som er morgenstjernen. Xolotl 
the nahual er dermed Venus som 
aftenstjerne.  Bildet heter “The Love 
Embrance of the Universe, the Earth 
(Mexico), Me and senior Xolotl”. 
Men siden jordgudinnen og Frida 
er skadet, kan “love embrace” bety 
døden. Både Frida og gudinnens har 
det karakteristiske siksakkmønsteret 
som aztekerne brukte for å markere 
kutt, og blodet på gudinnens bryst og 
Tehuana-kledte Frida kan hentyde til 
hjertet, slik aztekerne ofte gjorde.... 
Ifølge Laudrette Sjourn er “Aztek-
ernes hjerte” det stedet hvor opplyst 
bevissthet skapes. Sjourn diskuterer 
de spirituelle assosiasjonene ved å 
søke inn i ens eget hjerte, med den 
smerte det medfører, og iconografien 
ved det blødende hjerte i aztekisk 
kunst.” (Janice Helland, 1991)

Personlig synes jeg maleriet Memory 
fra 1937 er mest talende. Der ligger 
et kjempemessig hjerte på bakken, 
mens blodet renner ut i havet. Frida 
selv er spiddet gjennom brystet med 
et spyd, og på hennes venstre side 
henger en Tuhana-kjole som stik-
ker sin høyre arm innunder hennes 
tomme erme. Frida selv er uten hen-
der, mens det på hennes høyre side 
henger en skolejente-uniform, med 
en venstrearm. 

Jeg mener bildet viser den splittelsen 
hun føler mellom sine indianske røt-
ter og den moderne industrialiserte 
verden, slik vi også ser i for eksem-
pel “Selfportrait on the borderline 
between Mexico and The United 
States” fra 1932. Hun er hjelpesløs 
uten hender, og det blødende hjerte 
kan meget vel være et minne som 
har overlevd flere inkarnasjoner. 

I biografien beskriver hun et sted 

Frida Kahlos maleri “Memory – The Heart” har sterke symboler, og kan represen-
tere Fridas dype røtter i den indianske kulturen.
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sin kjærlighet for Diego’s kjøttfulle 
bryster, og konkluderer “...dersom 
han hadde gått iland på en øy, ville 
ikke de kvinnelige krigerne ha drept 
ham...”  (Hayden Herrera i Frida – en 
biografi over Frida Kahlo’s liv, 1994)

Kunstner og revolusjonær

Kahlo’s kunst omfatter hennes 
politiske ståsted og hennes kjær-
lighet til hjemlandet. i selvportrettet 
“Time flies” fra 1929, bærer Frida for 
eksempel et halskjede av jade eller 
grønn stein, favorittsteinen til azteki-
ske skulptører. Hun malte to azteki-
ske symboler på kjedet, en sirkel og 
et kors ovenpå to kryssede bånd. 
Sirkelen og korset representerer de 
aztekiske tegnene “bevegelse” eller  
“sette i bevegelse”. Men de kryssede 
båndene er også assosiert med den 
astekiske guden for død (eller offer), 
Michlantecuhtli. 

Kunsthistoriker Esther Pasztory 
forklarer i artikkelen av Janice Hel-
lan: “De to grunnleggende meta-
forene for transformasjon i det 
gamle Mesoamerika var seksualitet 
og død, fordi begge deler ble sett slik 
at de resulterte i skapelse av liv.”

Frida bærer en Zapotek-kjole i de 
nevnte maleriene, men det er den 
brutale, maktfulle krafta i de az-
tekiske symbolene som tiltrekker og 
frastøter publikum og skaper sterk 
og beundringsverdig kunst, skriver 
Hellan.

Tidligere indianerkvinne?

Jeg funnet støtte i kunsten og 
horoskopet, for at Frida Kahlo kan ha 
vært en indianerkvinne i et tidligere 
liv, kanskje en Tuhana-kvinne (Za-
potek). Hun var underordnet (SN i 
6. hus i Steinbukken), ambisiøs og 
standhaftig, men selvoppofrende 
(SN-hersker Saturn i Fiskene). 
Kanskje var hun idealist og i aggres-

siv opposisjon til de herskende 
aztekerne (Uranus/Mars opposis-
jon Sol/Neptun/Jupiter).  Hun kan 
ha blitt  nektet å gi (kunstnerisk) 
uttrykk for sin følelse av under-
trykkelse, eller hennes over-
ordnede/famile kan ha motsatt seg 
valget av en utbryter og opprører 
som kjæreste (Uranus hersker 
over Des). 

Eller kanskje hun ledet et mis-
lykket opprør (retrograde planeter 
i Steinbukken i 5. hus) og måtte 
bøte med livet som resultat (Satun 
i 8. hus). Hun kan ha blitt fanget 
og holdt som sexslave (5./8. hus), 
eller rett og slett gitt som offer til 
Solguden (Saturn i 8. hus i Fiskene, 

herskere Neptun og Jupiter kon-
junksjon Solen).  i så fall finnes det 
neppe noe som i større grad kan 
etterlate en besettelse over livet 
og døden. Sannsynligvis sto det en 
mektig kvinne bak avgjørelsen om 
å bringe henne til taushet, enten 
opprøret gjaldt kunstutrykk eller 
en kjæreste. (Venus/Pluto kvadra-
tur SN-hersker Saturn). Kan det ha 
vært henne som har gått iland på 
en øy og blitt spiddet av kvinnelige 
krigere, eller var hun selv en av 
krigerne som drepte en mann?

Ekteskapet med Rivera

Frida Kahlo overlevde altså bus-

The Two Fridas
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Horoskopets tidløshet

sulykken. i dette livet elsket hun 
hvem hun ville, og ga uttrykk for 
sine følelser, både muntlig, skrift-
lig og gjennom bildene sine.  Hun 
giftet seg med levemannen Diego 
Rivera, som var 21 år eldre enn 
henne, og dobbelt så stor. Han var 
Skytte. Moren var langtfra begeis-
tret, mens faren var takknemlig 
for at Rivera hadde betalt gjelden 
de hadde på huset. Fridas progres-
siv Måne var 23 grader i Fiskene, 
konjunksjon Saturn (og Eris), da 
hun giftet seg. Det ble et stormfullt 
ekteskap, dvs to, for de skilte seg på 
et tidspunkt, for så å gifte seg igjen 
samme år. 

De festet og led, malte og elsket – 
med hverandre og andre. De traff 
mange interessante og berømte 
personligheter, og reiste blant an-
net til San Fransisco og New York, 
hvor Rivera hadde ulike oppdrag og 
utstillinger. På Wikipedia (engelsk) 
hevdes det at hun på en av disse 
turen sa til de fremmøtte journalis-
tene “Det er jeg som er kunstneren 
blant oss”! 

Vennene beskrev Frida som mor-
som og givende, med modig livs-
glede og trang til det overraskende 
og mangetydige. Hun var skarp, 
sarkastisk og impulsiv, hun sjok-
kerte med grovheter og elsket å se 
virkningen det hadde på tilhørerne. 
(Herrera, 1994)

“Frida meldte seg i likhet med 
mange radikale på den tiden, 
inn i kommunistpartiet. Hun var 
Mexico-patriot, og anti-materialist 
med et anti-USA fokus. Hennes 
gjentatte bruk av ofte blodige 
aztekiske symboler er en integrert 
del av hennes sosiale og politiske 
ståsted, og drar mye av sin kraft 
fra dybden i hennes overbevisning. 
Dermed er skjelettene, hjertene 
og Coatlicue (modergudinnen til 
aztekerne) bilder som er knyttet til 
utstråling av lys fra mørket, og liv 

fra døden (Kreps-Steinbukk). De er 
ikke bare uttrykk for Kahlo’s per-
sonlige kamp for helse og liv, men 
også nasjonens kamp. Det er denne 
intense interessen for hjemlandet 
som ligger bak transformasjonen 
av henne til en mytologisk cult-
figur av det meksikanske folket,” 
skriver Hellan, som gjengir følgen-
de uttalelse fra Frida:

Ikke surrealist

“Noen kritikere har forsøkt å klas-
sifisere meg som surrealist, men 
jeg ser ikke på meg selv som surre-
alist, jeg forakter surrealisme. For 
meg likner det på en manifestasjon 
av borgelig kunst. En avvikelse fra 
den sanne kunsten som publikum 
venter av en maler.... Jeg ønsker å 
være verdig, med mine malerier, 
folket jeg tilhører og ideene som gir 
meg styrke.”

Faren Guillermo (Wilhelm) var den 
av foreldrene som Frida kom best 
overens med. Hun hjalp ham ofte 
i atelieet som barn, og kolorerte 
etter hvert hans bilder med fine 
pensler. Moren Matilde var religiøs 
og streng, og Frida beskrev henne 
som intelligent, men uvitende. Fri-
da ble imidlertid knust da moren 
døde 15 september 1932. Samme 
år opplevde hun også en av flere 
spontanarborter. (Prog Merkur 
nærmet seg direktestasjonen (psy-
copomp) trigon natal Saturn).

Fire år senere, i 1936, malte hun 
sitt første familieportrett. Da var 
Merkur stasjonær direkte konjunk-
sjon progressiv Jupiter i Krepsen, 
og jeg ser det som et tegn på heal-
ing. Hun malte et nytt familiepor-
trett i 1954, samme år som hun 
døde. 

Ekteparet Rivera hadde mye felles: 
Humor, intelligens, mexicanidad, 
samfunnsengasjement og en 

bohem-aktig holdning til livet.  De 
betraktet verden med samme ironi, 
munterhet og svarte humor, og 
avviste borgelig moral. De hadde 
lett for å kjede seg, men kjedet ikke 
hverandre. Det sterkeste båndet 
mellom dem var kanskje likevel 
respekten de hadde for hverandres 
kunst. 

“Det er ingen kunstner i Mexico 
som kan sammenliknes med 
henne!”, sa Rivera begeistret til en 
besøkende, som beretter: “Han 
fortalte meg straks at da han var 
i Paris, hadde Picasso tatt en av 
Frida’s tegninger, sett lenge på den 
og sagt: “Se på de øynene,  verken 
du eller jeg får til noe i nærheten 
av det der”. Jeg la merke til at hans 
egne utstående øyne glitret av tårer 
da han sa der.” (Herrera)

Om vi kan stole på dette utsagnet 
fra Rivera er en annen sak, Frida 
fortalte om hans fortellinger at de 
var krydret med skrøner, fantasi-
historier og overdrivelser. 

Forsvarte utro ektemann

Til tross for Diegos notoriske 
utroskap forsvarte Frida ham. Hun 
tok kritikerne fatt, og skrev blant 
annet [han er] en mann som med 
hele sin ånd og hele sitt enestående 
skapende arbeid kun prøver å for-
svare retten til det frie uttrykk, ikke 
bare for seg selv, men også for alle 
andre. (5. hus)

“Jeg vil ikke omtale Diego som min 
ektemann, det ville være latterlig. 
Diego har aldri vært og kommer 
aldri til å bli noens “ektemann” 
Jeg vil heller ikke kalle ham elsker, 
for i mine øyne er han hevet over 
seksualitetens område, og kaller 
jeg ham min sønn, har jeg ikke 
gjort annet enn å beskrive eller 
male mine egne følelser, og det 
blir nesten et portrett av meg, ikke 
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Diego.”  (Herrera, 1994) Her kan vi 
høre Krepsen tale, og et annet sted 
sier hun: “Diego har ikke venner, 
han har allierte...” (11. hus)

Riveras tidligere kone, Lupe Mar-
tin, sa at Frida “drakk Tequila som 
en ekte mariach.”, og kunsthistorik-
er Luis Gardoza y Aragón bekrefter 
det. 

“Diego satte pris på Frida’s kritikk, 
for hun var like rask til å avsløre 
falskhet og pretensiøsitet i kunsten 
som hos mennesker, fortalte Gar-
doza, som var en venn av paret. De 
tre “oppsøkte ofte en restaurant, 
og bestilte umiddelbart en flaske 
tequila”, sa han.

Stil, energi og begavelse

“Frida har gratie, energi og begav-
else, forent i en av de skapningene 
som sterkest har begeistret meg og 
ildnet min fantasi. Diego og Frida 
er en del av Mexico’s åndelige land-
skap, akkurat som Popocatépetl 
og Iztaccihuatl i Anahuac-dalen er 
det”, mente Gardoza.

Noe av det tiltrekkende ved Frida, 
var ifølge Herrera hennes evne til 
å lytte (Krepsen). En nær venninne 
av henne, sier: “Vi som var friske 
og gikk på besøk til henne, følte 
oss trøstet og moralsk støttet da vi 
gikk derfra. Vi trengte henne, alle 
sammen.”

En annen venninne, Aurora Reyes, 
uttalte: “Hun lot som hun alltid 
var lykkelig og glad, hun ga av sitt 
hjerte. Hun hadde en utrolig rik-
dom, og selv om en gikk for å trøste 
henne, var det en selv som gikk 
trøstet derfra.”

Frida hadde også stor apetitt på 
sex, i hvert fall fram til de fysiske 
plagene ble for store. En av elsk-
erne hennes sa “Jeg har aldri sett 

noen gi mer ihedig uttrykk for 
hengivenhet!”, og hun hadde ingen 
skrupler for å ta initiativ overfor 
den hun ville ha. Hun mente “la 
raza” var mindre hemmet når det 
gjaldt seksualitet, og selv snak-
ket hun åpenhjertig om seksuelle 
temaer”. (5./8. hus)

Noe av det siste hun gjorde, 12 dag-
er før hun døde, var å demonstrere 
mot USA’s intervensjon i Guate-
mala. Hun døde offisielt av lunge-
betennelse, men det kan også ha 
vært en bevisst overdose. Hun var 
på det tidpunkt blitt avhengig av 
morfin på grunn av de store smert-
ene. De siste sidene i dagboken var 
fylt av litt kaotiske fremstillinger 
av kvinneskikkelser med vinger, 
og det siste hun skrev var: “Jeg 
håper utgangen er gledesfylt – og 
jeg håper jeg aldri kommer tilbake. 
Frida.” (Herrera)

Jeg synes Frida Kahlo levde ut sitt 
horoskop på godt og ondt. Kanskje 

hun langt på vei greide å heale 
seg selv og gjenfinne sine dype 
røtter i indianerkulturen. i alle 
fall uttrykte og “offentliggjorde” 
hun sine følelser og streben etter 
helbredelse gjennom bildene sine. 
(Hersker over NN Månen i 10. hus 
i Tyren) Og på et dypt plan hjalp 
hun kanskje sitt folk og sin nas-
jon til å heale. Økonomisk var det 
imidlertid forholdet til Rivera som 
sikret henne, siden hun ikke solgte 
så mange bilder mens hun levde. 
Hennes berømmelse har altså økt 
betydelig etter hennes død, noe 
som gjenspeiler Jupiter/Neptun i 
stelliumet i 11. hus.  o

Kilder:
Frida – en biografi over Frida 
Kahlo’s liv, Hayden Herrera, 1994 
Frida Kahlo, Elizabeth Carpenter 
(red), 2007.
Woman’s Art Journal  1990/91.
Wikipedia 

Er dette Frida Kahlos versjon av Herkules’ arbeide i Krepsen?
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Venus møter Uranus og Pluto

Med de massive omveltningene 
siden januar 2020 som bakteppe, 
har Venus nå et fire måneders op-
phold i Steinbukken, for å gjøre oss 
oppmerksom på hvordan vi kan 
integrere disse forandringene på 
det personlige plan, spesielt når 
det gjelder kjærlighet, penger og 
verdier. For å gjøre det enda mer 
spesifikt og personlig, og for å finne 
ut hvilket handlingsrom du har, kan 
du se på hvilke(t) hus Venus pas-
serer gjennom på sin retrograde 
ferd (11-26 grader Steinbukk), sier 
Emily Trinkaus.

Av Kjersti Hemma
Transkribert fra en workshop av 
Emily Trinkaus og gjengitt med 
hennes tillatelse.

Dette er ikke en hvilken-som-
helst Venus retrograd periode (19. 
desember 2021- 29. januar 2022). 
Venus gikk inn i sin retrograde 
skygge 17. november, med en trigon 
til Uranus, som kanskje kan bære 
bud om positive forandringer, men 
som også involverer det pågående 
Saturn-Uranus-kvadraturet mellom 
Vannmannen og Tyren. Venus vil 
snu retrograd etter en heftig kon-

Venus retro i Steinbukken 
- nå blir det personlig

junksjon med Pluto 19. desember, 
og vil møte trigonen til Uranus 
igjen når den går direkte. 
- Venus handler rett og slett om å 
føle seg vel, og spørsmålet blir da 
hva trenger jeg for å føle meg vel. 
Venus representerer vår smak, hva 
vi liker. Og under en Venus retro-
grad kan vår smak og preferanser 
være oppe til revurdering, forklar-
er Emily Trinkaus.

Det er veldig vanlig å være mis-
fornøyd med eksisterende forhold 
under en Venus retrograd-periode, 
det er helt normalt. Men det er 
ikke en god idé å bryte ut i denne 
perioden, for da er det sannsynlig 
at dere blir sammen igjen. Det er 
imidlertid en god idé å trekke seg 
litt tilbake. For Venus retrograd, og 
for så vidt alle retrograde planeter, 
drar energien innover, slik at vi 
kan gjøre den indre jobben. Til 
syvende og sist dreier Venus retro-
grad seg om forholdet til oss selv, 
og all misnøye med ytre forhold er 
signal om å se på forholdet til deg 
selv.

Hvis du er i et parforhold, er 
det kanskje noe fra fortiden du 
trenger å se nærmere på, hele, 
reforhandle eller revurdere, for å 
komme videre. Det kan også hen-
de at tidligere elskere, partnere 
eller venner dukker opp. Og siden 
denne retrogradperioden foregår 
i Steinbukken kan det være at en 
tidligere sjef, lærer eller autoritet 
kommer tilbake. Det handler ikke 
om hvor hyggelig det er å komme 
sammen igjen, men om at vi har 
noe uoppgjort med dem, fortsetter 
hun.

Setter forhold på vent

Hvis du er singel, blir det an-

Astrolog Emily Trinkaus (Foto: Privat)
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c
   Venus astrologisk

Kjærlighet og forhold
Egenkjærlighet og selvfølelse
Fruktbarhet og kreativitet
Tilfredsstillelse og fullbyrdelse
Verdier og behov
Dynamikken ved overføring (projeksjon)
Penger og eiendeler
Skjønnhet og sjarme
Magnetisme, tiltrekning, mottakelighet
Kunst og estetikk
Hara chakra (2.)

Venus retrograd 

Relativt sjelden, opptrer hvert halvannet år i 
cirka seks uker.
En tid for å ta i bruk alle (de engelske) re-
ordene, gjennomgå, fornye, reforhandle, gjen-
vinne, særlig i forbindelse med forhold, penger, 
verdier, kreativitet og fornøyelse. 

derledes. Det er jeg, og jeg avskriv-
er de kommende tre-fire månedene 
når det gjelder forhold. For å starte 
et nytt forhold under Venus retro-
grad er ikke anbefalt. Jeg har prøvd, 
og det var ikke vellykket, men an-
tagelig produktivt, for nye forhold 
har en tendens til å være gamle 
karmiske forbindelser som ikke er 
der for at dere skal leve lykkelig 
resten av livet, men fordi deres 
sjeler har noe uoppgjort. Men alle 
regler har unntak, det er det viktig 
å presisere.

Siden Venus også handler om 

penger, kan denne perioden føre til 
trangere økonomi, og kan bringe 
opp frykt eller usikkerhet, så det 
er en god idé å være forsiktig med 
finansene. Dette er ikke tiden for 
å kjøpe luksusgjenstander eller 
bruke masse penger. Vi har en 
tendens til å bruke penger for å 
føle oss bedre. Og siden Venus 
retrograd ikke føles så bra, kan 
vi forsøke å bøte på en følelse 
av uverdighet eller manglende 
tilfredsstillelse ved å kjøpe noe vi 
har lyst på. Det er bedre å spørre 
oss hva vi virkelig trenger og øn-
sker oss, og det kan være en god 

periode for refinansiering eller 
komme ajour med økonomien. 

Dårlig selvfølelse kan komme 
opp, gjerne i form av misunnelse, 
sjalusi, sammenlikning og konkur-
ranse. Men som astrologer vet vi 
at det er latterlig å sammenlikne 
oss med andre, for alle har et unikt 
horoskop og en unik livsveg, på-
peker Trinkaus. 

Det store bildet

Vi trenger også å se på det store 
bildet for denne spesielle Venus 
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Venus møter Uranus og Pluto

retrograd, spesielt på Pluto i Stein-
bukken (2008-2024). Pluto i Stein-
bukken har avdekket hva som er 
korrupt, sykt, utgått, stagnert, hva 
som trenger “å dø”. Og i Steinbuk-
ken handler det jo om myndigheter, 
multinasjonale selskaper. Verdens 
lederskap også videre. Men Pluto 
er også gjenfødelse, så det handler 
også om fødselen til nye samfunns-
strukturer og system som er mer i 
harmoni med naturen. 

“Patriarkatet er energetisk 
sett passé, så kontrollsys-
temet må bruke mer makt 

for å holde det gående.”
Lucia René – Unplugging the Patri-

archy

På det personlige plan tror jeg 
at det handler mye om frykten 
for makt. Og siden vi frykter vår 
egen makt, har vi en tendens til 
å projisere makten over på per-
soner og institusjoner i samfunnet. 
Steinbukken er også tegnet for 
konsekvenser, så vi må håndtere 
konsekvensene av at vi har proji-
sert vår autoritet over på andre. 
Motgiften er å ta ansvar for oss 
selv og for jorda på et dypere nivå. 
Siden de vi stolte på er ikke der 
for oss lenger, må vi ta ansvar selv 
og arbeide sammen for en mer 
bærekraftige system og strukturer, 
mener Trinkaus.

Pluto i Steinbukken er der for å 
transformere vårt arbeid så det 
blir mer på linje med vårt dypeste 
begjær, hensikt og hva vi føler oss 
kallet til. Konjunksjonen mellom 
Saturn og Pluto i januar 2020 
intensifiserte disse temaene, og 
startet en 35-årig syklus av total 
restrukturering av virkeligheten. 

Og Pluto’s transitt over de siste 
gradene av Steinbukken vil trappe 
opp intensiteten ytterligere. Alt 
dette er med å sette scenen for 
Venus retrograd.
Pluto i Steinbukken er ikke per-
sonlig. Ikke sånn å forstå at vi ikke 
føler det på kroppen, men det er 
ikke personlig. Alle som har mistet 
jobben under pandemien har for 
eksempel ikke mistet arbeidet fordi 
de gjorde en dårlig jobb, men fordi 
arbeidsgiveren hadde problemer 
eller gikk konkurs. Men nå kommer 
Venus og gjør det personlig, sier 
Emily Trinkaus. 
 
Venus snur retrograd på 26 grader, 
i konjunksjon til Pluto og nær 
graden der Saturn og Pluto var 
konjunkt (Januar 2020), så nå er 
det meningen at vi skal integrere 
alle forandringene som har skjedd 
siden da på et personlig plan, og 
spesielt når det gjelder kjærlighet 
og penger.

Denne plutonske Venus’en vil stille 
spørsmålet: Hvilket av dine forhold 
er fornuftige i den forstand at de 
vil fungere på et høyt nivå i vår 
nye virkelighet, og støtte din sanne 
bestemmelse?  Har din definisjon 
på suksess, eller på et suksessrikt 
forhold, forandret seg? 

Venus kan også gi deg en pekepinn 
om hvordan du kan restrukturere 
ditt arbeid og finanser slik at du 
kan overleve og  trives selv om det 
gamle systemet kollapser. Hvilken 
pris er du villig til å betale (eller 
ikke betale) for å å være deltaker 
i den nye verden? Hvordan kan du 
bruke din makt og utøve den effek-
tivt i denne nye realiteten? I denne 
verden av kriser og “slutten for 
verden, slik vi kjenner den”, hvorfor 
ikke satse stort og gå for det du 
virkelig elsker, spør Trinkaus. 

Hjemme hos Saturn

Saturn i Vannmannen kvadratur 
Uranus i Tyren er altså med å sette 
bakgrunnstonen for Venus retro-
grad, ettersom Saturn hersker over 
Steinbukken, mens Venus hersker 
over Tyren og dessuten starter og 
avslutter sin sløyfe med en harmo-
nisk sekstil til Uranus, som står for 
revolusjon, frigjøring, oppvåkning, 
plutselig forandring, kaos og krea-
tivitet, blant annet. Venus var out-
of-bounds (utenfor solbanen) da 
hun startet på sløyfen, er dermed 
selv ganske uransk, og spiller ikke 
etter reglene.

At Venus er i Saturns tegn, kan 
sammenliknes med at du (Ve-
nus) besøker en venn (Saturn) en 
uke, og hvordan oppholdet blir 
avhenger i stor grad av hvordan 
din vert har det. Og Saturn er i en 
pågående kvadratur til Uranus i 
Tyren, så det er mye spenning når 
det gjelder å følge reglene eller 
gjøre opprør mot dem, mellom re-
striksjoner og frihet, påpeker hun.

Saturn handler også om respons 
(-ability), så spørsmålet er hvordan 
vi responderer på alle de plutselige 
forandringene og omveltningene 
som Uranus fører med seg. Ut-
fordringen er å håndtere kaos. 
Kvadraturet vil være eksakt for 
tredje og siste gang 24. desember, 
bare fem dager etter at Venus har 
snudd retrograd, og er en over-
skrift for 2022 (aspektet vil være 
innenfor orb mye av 2022 oa).

Venus vil harmonisere med Uranus 
når den går inn i den retrograde 
skyggen OG når den snur direkte. 
Så spenning, frigjøring og kreativ-
itet vil prege hele perioden. Det 
er om å gjøre å bringe fram vår 
radikale unikhet. Hva er det bare 



du kan gjøre i verden? Det handler 
om individuasjon, men Aquarius 
negative side er konformitet og 
flokkmetalitet, advarer Trinkaus.
Kanskje Venus kan virke som en 
mellommann for Saturn og Ura-
nus, og føre til at vårt individuelle 
arbeid kan påvirke det kollektive? 
Og Uranus i Tyren kan bryte ut 
av et gammelt “uverdighetspro-
gram”, som jeg og mange andre har 
jobbet med å frigjøre oss fra de 
siste årene. Uranus og Saturn er i 
harmoniserende jordtegn, og hvis 
vi har en sterk selvfølelse, blir det 
så mye lettere å ta fatt på det som 
er vår sanne hensikt og gjøre vårt 
arbeid i verden. Når vi sitter fast i 
et “uverdighetsprogram” er det lett 
å ende opp med å følge noen an-
dres regler eller leve etter andres 
verdier. Jeg tror vi er kallet til å bli 
radikale og gjenfinne vår feminine 
kraft.

“Den eneste virkelige makt 
er kjærlighetens makt.”

Ariel Spilsbury (kanaliserer Venus i 
Steinbukken)

Ifølge Emily Trinkaus vil det as-
trologiske huset hvor Venus snur 
retrograd være det viktigste, men 
dette livområdet kan knyttes opp 
til andre hvis Venus eventuelt går 
tilbake til tidligere hus. Og dette vil 
for de fleste være de områdene av 
livet som er knyttet til Steinbukken 
i deres kart, og som har vært under 
vesentlig stress de siste årene.

For å finne ut hva Venus’ retro-
grade periode betyr for deg per-
sonlig, og finne huset/husene som 
dekker 11-26 grader Steinbukken. 
Dette er områdene i livet ditt hvor 
følgende temaer blir personlige:

Forhold til folk som er representert 
ved husene Venus passerer gjen-
nom vil spesielt være gjenstand 
for revurdering og reforhandling. 
Og hvis du har planeter i området 
11-26 grader Steinbukken, vil du 
også kunne fornye ditt forhold til 
den delen av deg selv som planeten 
representerer, sier Emili Trinkaus.

Ifølge Emily Trinkaus sier denne 
saturnsk-uransk-plutonske Venus: 
Bli radikal og ta tilbake din femi-
nine makt!

Vi har en oppfatning av at makt er 
noe negativt. “Makt korrumperer, 
og absolutt makt korrumperer 
absolutt”. Det er fordi vi har op-
plevd og sett så mange eksempler 
på misbruk av makt, som er domi-
nans, maktbruk, vold og kontroll. 
(Steinbukkens skyggeside).

Hva vi ser er imidlertid ikke makt, 
for en som er i sin egen kraft 
trenger ikke å bruke makt. Under 
misbruket av makt ligger frykt 
og maktesløshet. Vold, tvang og 
kontroll er uttrykk for frykt, under-

streker Trinkaus.

Lucia René er en fremtredende 
mystiker og forfatter av boken 
Unplugging the Patriarchy, en bok 
jeg synes er brilliant for denne 
perioden, for den handler om makt 
og maktstrukturer, det energetiske 
ved makt og hvordan makt oper-
erer i verden. Ifølge René er pa-
triarkatet over energetisk sett, og 
derfor ser vi mer maktbruk og mer 
kontroll. Men vi er ferdig med det 
paradigmet – paradigmet av for-
vrengning, separasjon også videre. 
Vi er klare til å entre Vannmannens 
tidsalder, med frigjøring, oppvåkn-
ing og ubetinget kjærlighet, sier 
Emily.

Emily Trinkaus påpeker at Stein-
bukken – tegnet for verdslig makt 
og autoritet – er et feminint tegn – 
opprinnelig sjøgeita – og forbundet 
med havet av bevissthet og følelser. 
På et høyere nivå representerer 
Steinbukkens mestring av vårt 
indre, heller enn å forsøke å kon-
trollere den eksterne verden/andre 
mennesker, sier hun og minner om 
at urfolk hedret gamle mennesker 
for deres visdom og erfaring, og for 
deres nærhet til “den andre siden” - 
forfedrene.

“Kaos er faktisk evnen til 
å overgi seg og la det gud-
dommelige styre. Innebyg-
get i kaoset finnes guddom-

melig orden.” 
Lucia René

Frykt for alderdommen

“I vesten er alderdommen fryk-
tet fordi... det viser vår nærhet til 
Den andre siden, det ukjente og 
uforutsigbare. Mangelen på forut-
sigelighet og kontroll bringer den 
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o
Søk etter livskraft, dype be-
gjær, lidenskap og hensikt. 
Dempe motstanden og øk din 
tillit til livets flyt. 
Sakk farten, ta en tur til for-
tiden, og gjenoppta kontakten 
med folk. 
Tenk på nytt over hva du el-
sker, verdsetter og trenger.
Du kan bli testet i å sette 
grenser og stå i din egen 
autoritet. 
Fri deg fra tillærte forbehold 
som begrenset din makt.

y
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Venus møter Uranus og Pluto

Forfatter Kasia Urbanak kan være en fin representant for Venus-Pluto i Steinbuk-
ken. (Foto: www.kaisaurbaniak.com).

uunngåelige skjørheten ved de 
menneskelige forhold i fokus. Fordi 
det moderne livet er karakterisert 
ved kontroll, er alderdommen blitt 
negativ.”
Malidoma Somé

Dette var virkelig en øyeåpner for 
meg. For jeg har alltid lurt på hvor 
denne frykten for gamle mennesk-
er kommer fra. Hvorfor må særlig 
kvinner bli kvitt det grå håret og 
rynkene, og ta en ansiktsløftning. 
Vi isolerer gamle mennesker og vil 
ikke bli påminnet om vi alle skal dø 
en dag, mener hun.
Mer spesifikt er vi særlig redd for 
gamle damer. Gamle menn kan 
være distinkverte, mens gamle 
damer blir sett ned på og fryktet. 
Vi er i en kaotisk tid, med Uranus 
som en løs kanon. Men ut av kaos 

kommer kretativtet. Kaos kan bli 
enormt kreativt og skapende hvis 
vi ikke frykter det og legger lokk på 
det, påpeker Trinkaus.   

“For å forstå mannlig dominans, 
må vi først forstå kaos. For det 
maskuline er femininitet kaotisk... 
Nå menn støter på feminint kaos, 
er deres umiddelbare respons å 
binge det under kontroll, men dette 
viser mangel på forståelse av kaos. 
Kaos er faktisk evnen til å overgi 
seg og la det guddommelige styre. 
Innebygget i kaoset finnes gud-
dommelig orden.” 
Lucia René

Denne siste linjen av René er 
essensiell. For Saturn er knyttet 
til kronechakra’ og kronechakra 
handler om hvem som er din herre. 

Hvem er det virkelig som styrer? 
Ideelt sett er kronechakra som en 
lotusblomst som er åpen for gu-
dommelig ledelse, eller hva man vil 
kalle det. Ved å følge vårt høyere 
selv åpner vi opp for høyere veiled-
ning, men spørsmålet er jo hvordan 
vi gjør det, sier Trinkaus.

“Virkelig makt er tilgjengelig 
for deg enten du er vakt-
mester eller direktør. Kyndig 
bevissthet og herredømme 
over hvor du plasserer din 
oppmerksomhet – ikke sta-
tus, tilgang til ressurser 
eller en tittel – er det som 
vil plassere hendene dine på 
rattet”
Kasia Urbanak

Venus-Saturn personlig

Emily Trinkaus trekker fram Kasia 
Urbanak som et eksempel vi kan 
lære av. Urban har skrevet boka “A 
Woman’s  Guide to Power Ultimate”, 
og hevder at det mest radikale en 
kvinne kan gjøre er å ville”.

Kasia Urbanak er en glimrende 
“Plutonsk Venus i Steinbukken-
guide”. Nå snakker jeg arketyp-
isk, for jeg kjenner ikke hennes 
horoskop, sier Trinkaus.

Dette må sies å være et bra treff, for 
Kasia Urbanak er født 10. juli 1978, 
i New York City. Jeg vet ikke klok-
keslettet, men hun har en nøyaktig 
Venus-Saturn-konjunksjon i Løven 
og Pluto på apex i et T-kors med 
Sol/Jupiter og Ceres (i Steinbuk-
ken). Hun lærer altså kvinner å ta 
makt.

- Kasia Urbanak er en tidligere 
såkalt Dominatrix, (en kvinne som 
dominerer i et SM-forhold. oa). 
Hun var veldig suksessfull og tjente 
penger til å finansiere sine studier 
som Taoist-nonne. Begge deler er 
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gode symboler for Venus i Stein-
bukken, mener Trinkaus. 

Å vite hva vi vil er en forutsetning 
for å bevege oss maktfullt i verden, 
understreker Kasia Urbanak.
Uten et intimt forhold til dine egne 
begjær, vil ikke alle pengene og res-
sursene du er istand til å sikre deg, 
bringe deg dit du vil. Det er derfor 
så mange fantastisk rike og “makt-
fulle” mennesker er ulykkelige, selv 
om det ser ut til at de har alt. De 
har ikke vendt oppmerksomheten 
innover og spurt seg hva de virkelig 
vil, forklarer hun.
Oppgaven for alle, enten du har 
alt eller lite å snakke om, er den 
samme. Vi tar utgangspunkt i 
begjæret, slik at vi vet hva makten 
skal være godt for, er Urbanaks 
budskap.

Blokkert feminin kraft?

Emili Trinkaus mener Venus retro-
grad er en sjanse til å avdekke hva 
som blokkerer vår feminine kraft. 
Hvor har du lite kontakt med din 
integritet og livskraft? Hvordan har 
du forpliktet deg overfor, respektert 
og fulgt din vitalitet tidligere, og har 
du lagt lokk på den, spør hun.

Arbeider du hardt for noe du ikke 
virkelig vil? Hvilke verdier lever du 
etter, hvem sine regler følger du? 
Hvem er din “sjef”? 
Holder din frykt for suksess, fiasko 
eller makt deg tilbake fra å forfølge 
dine store drømmer? Har du et 
underdanighetskompleks?

Hvordan har du nektet å motta 
støtte fra andre? Er du opphengt i å 
være “uavhengig” eller “flink pike”? 
Føler du at du må “fortjene” kjær-
lighet, eller oppgi noe eller lide for 
å oppnå det du ønsker?

Gjør du noen andre ansvarlige for 
å din glede og tilfredsstillelse? Har 
du forsømt å sette de grensene du 
trenger, slik at du kan forfølge det 
som virkelig betyr noe for deg?

Kasia Urbanak lærer kvinner å ta makt.

Vil det å forsøke å kontrollere 
livet blokkere “den guddommelige 
orden”?

Trinkaus anbefaler også å lage 
lister over drømmer, både små og 
ekstravagante, og lister over alt du 
er misfornøyd med, for så å iden-
tifisere begjæret som ligger bak 
misnøyen, eller prøve Urbaniaks 
“Hvis jeg var slem jente,...”-øvelse. 

Bruk tid alene. Tilbaketrukkenhet 
er motgift mot ensomhet. Hold deg 

for det meste oppreist.
Slapp av. Engasjer deg i aktiviteter 
som mykner ditt hjerte og kropp, 
yoga, meditasjon, naturen, varme/
kalde bad også videre.

Elsk kritikeren. Hvis bitterhet, 
selvkritikk eller beskyldninger 
kommer opp, rett din medfølelse 
mot den delen av deg som kritis-
erer. Og feire dine seire og “fiasko-
er”, for “fiasko” betyr at du tok en 
sjanse – og det er verdt å feire, sier 
Emily Trinkaus.  o
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Det nye året åpner med en 
nymåne i Steinbukken den 2. 
januar kl. 19:33. Kartet er satt for 
Oslo, så du må selvfølgelig justere 
det for ditt sted, men variasjonene 
vil ikke være så store. I Sør-Norge 
vil Ascendenten være i Løven, 
mens den i Nord-Norge er i Jom-
fruen. Vi ser at alle planetene er 
på en halvdel av horoskophjulet 
og til og med kun på den ene 
siden av nodeaksen. Fokuset er på 
DU-siden av horoskopet. I andre 
deler av verden vil hemisfære-
dominansen være annerledes, 
men for oss her i Norge er det 
betimelig å spørre: hvilket ansvar 
kan jeg ta for å ta vare på den an-
dre eller de andre i livet mitt? For 
det er Saturn som hersker over 
denne nymånen, og den beste 
måten å møte Saturn på er å gjøre 
frivillig det den uansett kommer 
til å presse deg å til å måtte han-
skes med. 

Det aller mest slående ved denne 
nymånen er at Venus, relasjons-
planeten per se, står nøyaktig på 
det punktet hvor Saturn-Pluto 
konjunksjonen fant sted i januar 
2020, ved 22 ½ gr. Steinbukk. 
Samtidig er den i konjunksjon 
med nettopp Pluto. Venus-Pluto 
dynamikken er potensielt egnet 
til å få våre verste utfordringer 
og konflikter til overflaten, så vi 
skal være på vakt; spesielt siden 
Månen selv er out of bounds, det 
vil si uberegnelig, slik at vi lett 
kan bli overrumplet av emosjoner. 
Reaksjonene våre kan være eks-

- Lyser min lampe?

treme og uhensiktsmessige, uten 
at vi er i stand til å se oss selv i 
situasjonen. 

Kan Venus likevel bidra til å for-
løse noe i oss? Venus i Steinbuk-
ken viser veien til den rene, klare, 
lysgjennomtrengte tenkningen, 
en livsbefordrende og livgivende 
tenkning som er sterkere enn 
omgivelsenes mørke. Venus i 
Steinbukken er den prometeiske 
gnisten i oss, som kun tennes i 
jordelementets dyp. Prometeus 
lærte oss å lage ild ved å bruke 
flintstein og fyrstål, uten å tenke 
på hvordan han selv ville bli 
straffet av gudene. Herkules slåss 
med Cerberus-monsteret for å 

befri Prometeus fra sine lidelser 
nede i Hades. Denne heltedåden 
hører til Steinbukken. Det er blitt 
sagt at kjærlighet gjør blind. Det 
får så være. Det motsatte er også 
sant: Kjærlighet gjør seende. 
Steinbukkens aller høyeste es-
sens er innvielsens lys. Det han-
dler i siste instans om kjærlighet 
til jordoppgaven og de jordiske 
betingelsene, hvor vanskelige de 
enn er. 

Et av de mindre kjente men ikke 
desto mindre betydningsfulle 
verkene til Goethe er Eventyret 
om den grønne slange og den 
skjønne lilje. Den ledende skik-
kelsen gjennom alle eventyrets 

Årets første nymåne
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forviklinger er en gammel mann 
med en lampe. Han har kun lov å 
lyse med lampen når det allere-
de finnes annet lys i nærheten; 
han er avhengig av at andre tar 
initiativ til at mørket opplyses. 
Så kan han bidra og la lampen 
vise sin magi, for den har den 
eiendommelige egenskapen at 
den forvandler stein til gull, tre 
til sølv og døde dyr til vakre 
edelsteiner. 
Når nødens time inntreffer, 
er alle involverte i eventyrets 
handling villig til å gjøre sin 

del for å bestå den store felles 
prøvelsen, som den gamle med 
lampen, etter at han har sett 
opp til stjernene, innleder med 
følgende ord: «Vi er samlet her i 
en lykkelig time. Hver og en har 
sin oppgave å fylle, hver og en 
må gjøre sin plikt, så vil en felles 
lykke løse opp den enkeltes 
smerte, slik også en felles ulykke 
oppsluker den enkeltes glede.»
Eventyret ender godt, men mer 
røper jeg ikke, i tilfelle du har 
lyst å lese det. Jeg vil heller avs-
lutte denne nymåne-betraktnin-

gen med et dikt av Hans Børli, som 
blir mitt motto for året 2022. 

Ett er nødvendig – her                                                                                                  
i denne vår vanskelige verden                                                                                     
av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv.                                                                                                      
Gå inn i mørket                                                                                                             
og pusse sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys                                                                                                                 
i dine bebodde øyne. 

Med alle gode ønsker for et givende 
nytt år! o

- Daniele

Daniele Reistad er 
utdannet astrolog 
fra Astrologiskolen 
Herkules, med både 
grunnstudiet og 
profesjonsstudiet. Hun 
har også en mastergrad i spansk 
språk og latinamerikastudier 
fra Universitetet i Bergen 
samt et fireårig studium i 
bevegelseskunsten eurytmi. Hun 
er lærer ved steinerskolen og 
driver en egen astrologisk praksis. 
Spesielle interesser: Saturn, 
geosentrisk astronomi samt 
utviklingsastrologi for lærere, barn 
og foreldre. Hun er Vannmann med 
Månen i Krepsen og Steinbukk 
ascendant. 
Kontakt: daniele.reistad@gmail.
com 
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Av Thomas Valle Mjøs

Karmisk Astrologi er en bok skre-
vet og utgitt I 1987 av Astrolog 
Mary Devlin og hennes team
ved Para Research.
Boken utgir seg for å være en 
omfattende håndbok og guide for 
Astrologer som ønsker en
metodisk og kunnskapsbasert 
måte å finne ut av tematikken i 
tidligere livserfaringer ved å
studere ordinære fødselshoroskop. 
I et klassiskt skytte øyeblikk fylt 
av overmot og generell mangel 
på ærefrykt, begav jeg meg ut på 
å skrive et sammendrag av boken 
som en slags introduksjon om 
grunnpilarene i Karmisk Astrologi.
Grunnleggende Forskrifter For 
Karmisk Astrologi.

1. Solen, Ascendanten og de domi-
nante planetene indikerer hoved-
formålet ved ens inkarnasjon.

2. Uranus, Neptun og Pluto, viser til 
forskjellige metoder for å håndtere 
karma. Uranus restrukturerer via 
innovasjon, Neptun leder en til 
kontakt med Astral verdenen, og
Pluto destruerer og setter igang 
helbredende regenerative pros-
essser.

3. Det 12 hus Symboliserer ens 
forrige inkarnasjon, og en tematikk 
som en fortsatt må bruke energi på 
å bearbeide i nåværende liv.

4. Saturn representerer erhvervede 
evner, karaktertrekk og vaner ifra 
fortiden som en skal integrere, 
forbedre og fornye i dette livet.

5. Månefasen og Måneknutene 

indikerer retningen sjelen velger å 
ta for å oppnå ens
livsoppgaver.

Det 12 Huset

I tradisjonell astrologi blir det 
tolvte hus sett på som huset for 
den mystiske, uklare
underbevisste delen av ens psyke. 
Tegnet som står i ens tolvte hus 
avslører noe av den
tematikken som preget ens forrige 
inkarnasjon.

Fiskene: Forrige liv var preget av 
selvoppofrelse og slutten på en 
karmisk syklus.

Væren: Forrige liv preget av makt, 
impulsivitet, aggresjon.

Tyren: I Forrige Liv stod materiell 
stabilitet og trygghet i fokus.
Tvillingene: Utvikling av intellekt 
og kommunikasjon.

Krepsen: Utvikling av et følelse-
sladet indre liv.

Løven: Forrige liv var preget av 
selvsikkerhet, innflytelse, stolthet 
og arroganse.

Jomfruen: Forrige liv var preget av 
uselvisk arbeid og selvkritikk.

Vekt: Utvikling av sosial bevis-
sthet.

Skorpionen: Forrige liv var preget 
av intense følelser og begjær.

Skytten: Frihet og spiritualitet.

Steinbukken: Hardt arbeid og 
konvensjon.

Vannmannen: liv definert av ens 
gruppetilhørighet, og de sosiale 
relasjonene en skaper.

Saturn

Saturn bruker materiale fra 
tidligere inkarnasjoner, for å kon-
struere et rammeverk for ens
individuelle personlighet. Saturn 
representerer karakteristikker og 
evner som en føler seg
nødt til å utvikle arbeide videre 
med. Saturn representerer også en 
karmisk gjeld i form av ugunstig
personlighetsutvikling som en må 
reversere og balansere.

Saturn i Tegn

Væren: Indikerer at individet 
resonnerer med tidligere liv da det 
var viktig å utvikle evnen til å leve 
målrettet, til å ta initiativ og til å 
lede et selvstendig liv. Mennesker 
med Saturn i væren har erfaring 
med å presse seg frem til maktpo-
sisjoner. Når disse oppnår makt-
posisjoner i nåværende liv blir de 
utfordret til å utøve sin autoritet på 
en empatisk, og rettferdig måte.

Tyren: Indikerer et individ som 
resonnerer med inkarnasjoner der 
en streben etter materiell
stabilitet og økonomisk trygghet, 
ledet til inkarnasjoner preget av 
materiell grådighet og overdå-
dighet. I denne levetiden blir de 
utfordret til å jobbe hardt for å 
tjene til livets opphold, å støte på 
store hindringer i ens prosjekter er 

Karmisk astrologi i teori og praksis 

Mary Devlin: “Karmisk astrologi”
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heller ikke uvanlig.

Tvillingen: Indikerer et individ 
som i tidligere inkarnasjoner har 
utviklet et praktisk, disiplinert,
systematisk, pragmatisk og logisk 
sinn. Kan indikere en akademiker, 
en person med en teologisk utdan-
nelse, en dyktig kjøpmann, eller 
politiker. Intellektuelt sneversyn er
skyggesiden.

Krepsen: Indikerer en karmisk 
gjeld i form av å være forpliktet til 
å ta ansvar for ens familie,
og alt hva det kan innebære i form 
av dynamikker og konflikter. I 
tidligere inkarnasjoner har
individet vært en byrde for familien 
i form av dårlig rollemodell, for eks 
alkoholisert far, eller individet har 
stukket ifra familien.

Løven: Disse menneskene opplever 
en stor trang til å bli anerkjent og 
verdsatt for hvem de er. I tidligere 
liv ofret de deres kreativitet ved å 
vie seg til å kjempe for en sak som 
er større en dem selv. Her finner vi 
mange soldater og militære ledere. 
I dette livet er utfordringen å finne 
en arena for kreativ utfoldelse som 
gir dem gleden av å uttrykke og 
finne sitt virkelige selv.

Jomfruen: Denne plasseringen 
indikerer en velutviklet evne til 
detaljert nøyaktighetsarbeid.
Dette kan inkludere de skriftlærde, 
men ofte handler det om dyktige 
håndverkere. I dette livet er ut-
fordringen å nok en gang finne et 
krevende yrke som de kan dedikere 
sitt liv til.

Vekten: Denne plasseringen in-

dikerer et individ som er engasjert 
i lovene og prinsippene som skal 
skape grobunn for sosial rettfer-
dighet. Gir en evnen til å organisere 
sosiale tiltak. 
Har i tidligere inkarnasjoner vært 
involvert i politikk og diplomati. 
Kan også indikere
mennesker som ikke kjenner seg 
selv, fordi de alltid har dedikert seg 
til en partner.

Skorpionen: Tidligere inkarnas-
joner fører med seg en historie 
fylt med begjær, intense følelser, 
forretninger, partnerskap, allianser, 
intriger, sex, mystikk og skyggear-
beid. 
Har tendenser til å enten nå spir-
ituelle høyder, eller falle for hedon-
istiske begjær.

Skytten: Lærer best ved å reise, 
diskutere filosofi, og ved å ta en 
form for utdannelse. Har
tendenser til å utvikle en pompøs 
og selvrettferdig holdning, noe som 
kan føre til at den naturlige trangen 
til å dele ens livssyn og filosofi til 
andre blir forvridd til overbærende
misjonering og forsøk på å kon-
vertere og indoktrinere til ens 
fanatiske vrangforestillinger.
Har en lang historikk med liv på 
søken etter spirituelle og religiøse 
sannheter.

Steinbukken: Tyder på sjeler som 
har levd liv der de har viet seg til et 
konvensjonelt yrke, og har strebet 
etter å oppnå prestisje innenfor sin 
karriere.

Vannmannen: Tyder på at en i 
tidligere inkarnasjoner har priorit-
ert det å forbedre ens intellektuelle 

evner via studier. I tidligere liv op-
plever de mye press ifra andre om 
å føye seg etter kulturelle normer. 
Dermed sliter de nå med å uttrykke 
seg selv fritt, kan være kald og
emosjonelt fraværende i person-
lige relasjoner og føler seg ofte 
ubekvem i sosiale sammenhenger. 
De trenger en form for kunstnerisk 
outlet der de kan vise hva som gjør 
dem unike individer.

Fiskene: innebærer en slitsom 
inkarnasjon historikk der tøffe kår 
og der en streben for å holde ut en 
ulidelig livssituasjon førte til ut-
viklingen av en levende og rik fan-
tasiverden fylt med minner og håp 
som de kunne drømme seg bort i. 
Naturlig nok blir det vanskelig å 
forholde seg til problemene i den 
virkelige verden når en bruker all 
energi og tankekraft på å flykte fra 
nåtiden. Dersom disse menneskene 
kultiverer en vilje til å jobbe for 
andre mennesker som har det 
verre enn dem selv, vil en unik evne 
til empati og forståelse for andres 
følelser vokse frem.

Månen

Månen representerer den under-
bevisste hukommelsen som stam-
mer ifra ens biologiske slektstre. 
Tegnets hus posisjon forteller om 
hvordan ens underbevisste sinn 
blir omformet i denne livstid av so-
len. Månens tegn forteller om den 
massen av automatiske reaksjoner 
som trenger å bli sublimert iløpet 
av ens inkarnasjon.

Den Synodiske 29.5 dager lange 
sol-måne fasen og den 11 år 
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lange nodesyklusen forteller noe 
om den karmiske prosessen der 
råmateriale i fra ens biologiske 
fortid(månen) blir omformet i hen-
hold til ens livsformål(solen).

Månens Faser

Ny Måne 1° - 45° (Gradene blir for-
stått ut ifra avstand fra solen)
En sjel født under nymåne starter 
en helt ny reinkarnasjons prosess, 
med helt nye ideer, ambisjoner og 
på søken etter nye opplevelser.

Voksende månesigd 46° - 135°
Indikerer at prosessen og tematik-
ken som startet ved forrige inkar-
nasjon har begynt å ta form og 
fører individet fremover mot nye 
opplevelser

Halvmåne Første Kvarter 91° - 135°
En inkarnasjon der individet blir 
testet og møter motstand.

Voksende Måne 136° - 180°
En forventningsfull fase i sjelens 
prosess og en inkarnasjon der indi-
videt balanserer seg og legger ned 
grunnarbeidet for den bevisstheten 
som skal utfolde seg ved neste 
inkarnasjon.

Fullmåne 181° - 225°
Er den fasen i syklusen der indi-
videt vil bruke masse energi for å 
realisere ens visjoner, livsoppgaver 
og ønsker i fysisk form. Beviss-
theten og perspektivet vil ekspan-
dere slik at en oppnår en høyere 
innsikt og forståelse av seg selv, ens 
evner, ens relasjon til verden og
universet, meningen med livet/liv-
ene en har levd.

Minkende Måne 226° - 270°
En fase der en inkarnerer for å spre 

den erfaringen, kunnskapen og 
visdommen en har oppnådd.

Halvmåne siste kvarter 271° - 315°
En fase der en inkarnerer for å 
skape nye ideer og konsepter som 
kommer til å være ingrediensene 
ved starten av den neste karmiske 
reinkarnasjons syklus.

Minkende Månesigd 316° - 359°
Den siste fasen av månesyklusen 
representerer da den siste inkar-
nasjonen før starten av en helt ny 
karmisk reinkarnasjons syklus. 
Naturlig nok vil da denne levetiden 
være preget av mye refleksjon og 
innebære en søken etter å komme i 
kontakt med den visdommen og de
erfaringer som en har tilegnet seg. 
En har gjerne et sterkt ønske om å 
møte igjen mennesker for å ordne 
opp i løse tråder, gjøre ferdig pros-
jekter og å rette opp i ugjerninger.

Måneknutene

Som vi allerede har forstått han-
dler månefasen i grove trekk om 
en energi syklus som vi benytter 
oss av for å manifestere en gradvis 
utfoldelse av personlige og sjelelige 
ambisjoner.

Men for hver eneste månesyklus, 
finnes det energetiske kompass 
som veileder oss som
kalles for måneknutene.
Sett ut ifra Jordklodens perspektiv 
så er Måneknutene beregnet ut ifra 
de to punktene på himmelen, der 
månen krysser solens “bane rundt 
jorden”, på fagspråket kalt ekliptik-
ken. Måneknutene definerer den 
karmiske lærdommen et individ 
trenger å bearbeide. Husposis-
jonene viser i større grad enn tegn, 
ens tidligere liv og den fremtiden 

en søker.

Den Sørlige Måneknute (Dragens 
Hale) representerer fortiden. Den 
representerer ikke kun ett eller 
flere tidligere liv men den store 
helheten av tidligere opplevelser, 
hendelser, ideer og holdninger. Den 
beskriver fysiske, emosjonelle og 
mentale egenskaper som en har
utviklet. Dette inkluderer også 
karaktertrekk som virker mot sin 
hensikt i denne inkarnasjonen.
Den Nordlige Måneknute (Dragens 
Hode) representerer de egenska-
pene og kvaliteter som en enda 
ikke har utviklet og integrert. Den 
nordlige måneknute viser
de områdene av livet som byr på de 
utfordringer som krever en intens 
anstrengelse for å håndtere og 
gjennomføre. Den nordlige månek-
nuten leder en mot, den mest
meningsfulle livsutfoldelse som en 
kan oppnå i enhver inkarnasjon. De 
prøvelsene en strever seg gjennom, 
er akkurat den selvutviklingen som 
er nødvendig for at en skal lede og 
leve fremtidige inkarnasjoner i tråd 
med sjelens evolusjonære plan.

Karmiske Mønstre

Karmiske mønstre viser seg for å 
være hovedfokuset i boken og er 
kjernen av Mary Devlins metode 
for å forstå tidligere inkarnasjoner.
Et Karmisk mønster viser seg i 
horoskopet når to eller flere av 
de indre personlige planetene 
Solen, Merkur, Venus, og Mars er 
plassert på samme akse som en 
av de karmiske planetene Månen, 
Måneknutene, Jupiter, Saturn, Ura-
nus Neptun og Pluto.

Mary Devlin: “Karmisk astrologi”
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Væren - Vekten

Et individ med et karmisk mønster 
i væren og vekten jobber med en 
karmisk plikt til å oppnå balanse 
mellom friheten til å handle og 
uttrykke seg som et individ og det 
å begrense ens handlefrihet ved å 
følge samfunnets normer og regler.
Individer med et slikt mønster har 
sannsynligvis tilbragt tidligere 
inkarnasjoner som en einstøing 
som kun tenkte over følelsene til 
andre, dersom han/hun kunne ma-
nipulere dem til han/hennes egen 
vinning. For å balansere denne 
karmaen har individet levd inkar-
nasjoner der de har måttet under-
kastet seg samfunnets moralske 
koder, lover og regler. Ved å leve på
en konvensjonelt korrekt måte har 
de forstår de hvordan andre men-
nesker tenker, føler og de utvikler 
den fintfølende ambivalensen som 
gjør at de kan intuitivt sanse og føle 
andres sinnstilstand.

Tyr - Skorpion

Tyr - Skorpion aksen er relatert til 
alt det et menneske er opplært til å 
verdsette, noe som inkluderer ens 
selvverdi. Aksen er også relatert til 
hvordan en forholder seg til res-
surser for å oppnå makt. En kan si 
at Tyren er konstruktiv og gener-
erer ressurser ved å skape.

Skorpionen er destruktiv og rege-
nererer ressurser ved å frigjøre og 
omforme energi. Et individ med 
et karmisk mønster av planeter 
i denne aksen har levd gjennom 
tidligere inkarnasjoner der den 
materielle rikdommen en har skapt 
via Tyrens selv-disiplinerte arbeid
har ledet til oppblomstringen av 
destruktive skorpionske lyster 

som ledet individet til egosentriske 
konflikter.

Tvillingen - Skytten

Tvillingene - Skytten aksen er 
relatert til ens intellekt, ens evne til 
kommunikasjon, ens filosofi og ens 
livssyn. Tvillingene er rasjonalis-
ter styrt av logisk tenkning. Skyt-
ter er Idealister ledet av Intuitiv 
visdom. Personer med et karmisk 
mønster av planeter i denne aksen 
har tilbragt flerfoldige liv der en 
søken etter kunnskap har vært det 
dominerende målet. Denne aksens 
polaritet indikerer både liv der en 
har vært dypt involvert i praksisen 
av organisert religion, filosofi, my-
tologi og hellige tekster, men også 
liv der ens kilde til kunnskap har 
vært av en materiell og vitenskape-
lig art. 
Fellesnevneren er uansett en 
tematikk gjennomsyret av konflik-
ter preget av religiøs intoleranse. 
De planetene som inngår i dette 
mønsteret vil farge situasjonens 
tematikk.

Krepsen - Steinbukken

Krepsen - Steinbukken aksen er 
relatert til forskjellene mellom ens 
hjem og ens sivilisasjon.
Og forskjellene mellom ens familie 
liv, og ens karriere liv. Hvordan ens 
familie tradisjoner påvirker og blir 
påvirket av de nasjonale politiske 
og økonomiske tradisjoner. Kreps-
ens energi er feminin, sensitiv og 
ettergivende. Steinbukkens energi 
er maskulin, hard og autoritativ.

Personer med planeter i et karmisk 
mønster i denne aksen har alltid 
vokst opp og levd under en sterk 

innflytelse fra familien og stor-
samfunnets tradisjoner. Menn tok 
den utdannelsen og de karriære 
valgene som ble forventet av dem. 
Kvinner ble presset til å gifte seg 
tidlig, stifte en familie og holde seg 
hjemme.

Løven - Vannmannen

Løven - Vannmannen aksen er as-
sosiert med selvuttrykk. Med andre 
ord alt som involverer forsøket på å 
beskrive sin indre essens gjennom 
et ytre medium. Løven er den unike
kunstneren med et ustabilt temper-
ament, som føler seg født til å være 
i sentrum av alles oppmerksomhet. 
Vannmannen er vitenskapsmannen 
og oppfinneren, som foretrekker
den relative anonymiteten ved å 
kunne komme med et bidrag i et 
felles prosjekt.
Karmiske mønstre i denne aksen 
indikerer ubalanse i hvordan en 
forholder seg til ens indre skaper-
kraft. I tidligere liv kan ens egen 
egoisme og stolthet ført til en
manglende innsikt og forståelse 
når det kommer til andre mennesk-
ers bragder. 

I flere tidligere inkarnasjoner så 
har også ens viten om hva andre 
mennesker har oppnådd fått en til 
å under evaluere ens egne evner. 
En del mennesker med karmiske 
mønstre i denne aksen har også 
vært involvert i monarkier, aris-
tokratiet, drevet med politikk, 
diplomati og krigføring. Her finner 
vi også opprørerne som skapte 
revolusjoner og omveltninger.

Jomfruen - Fiskene

Jomfru - Fiskene aksen er assosiert 
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med forskjellen mellom nøyak-
tig analyse og fantasifull syntese. 
Jomfruen har en trang til å være 
realistisk og nøyaktig, de ønsker
å ta og føle på det som de observer-
er. Fiskene har en trang til å leve 
i fantasiens abstrakte verden, de 
ønsker å oppfatte den spirituelle 
virkeligheten som eksisterer
utenfor den fysiske verden.
Individer med et karmisk mønster 
av planeter i Jomfruen og fiskenes 
akse, har enten vært såpass opp-
slukt i detaljer at de ikke har for-
stått helheten av det som de jobbet
for, eller så var de såpass oppslukt 
av de drømmene og idealene som 
ledet dem at de mast all kontakt 
med virkeligheten. Mennesker med 
et karmisk mønster i denne aksen, 
har med all sannsynlighet opplevd 
begge motsetningene representert 
av denne aksen.

Sammendrag og Fortolkning

Mary Devlins bok er på mange 
måter en forskningsrapport samti-
dig som den var en brukerhåndbok 
i metodikk med flere kvalitative 
eksempler på hvordan en kan
kombinere regresjonsterapi og 
efemerider for å danne kronolo-
giske inkarnasjons oversikter. Men 
metoden har sine begrensninger, 
da den krever en spesifikk type
planetarisk dynamikk. som oppstår 
kun hos individer med en uforløst 
karmisk tematikk som strekker seg 
over flere liv, langt bakover i sjelens 
historie.

I følge boken krever denne me-
toden et spesifikt antall av per-
sonlige planeter (2+) og karmiske 
planeter(1+) plassert i en av zodi-
akens akser. Noe jeg finner hem-
mende med tanke på at historikken 

til en person med bare nodene eller 
kun en personlig planet i samme 
akse som en eller flere karmiske 
planeter vil være preget av samme
tematikk. La oss nå ta for oss et 
horoskop eksempel for å vise 
hvordan karmisk astrologi fun-
gerer i praksis. Vi skal se på fød-
selshoroskopet til den tidligere 
amerikanske presidenten Donald 
Trump.

Donald Trump, sønnen til den 
rike eiendomsinvestoren Fred 
Trump, fikk mye hjelp i form av 
økonomiske midler og profesjonell 
veiledning i sin karriere som entre-
prenør og eiendomsinvestor i New 
York city.
Trump organisasjonen etter en ble 
eiendommer kjøpt for å bli omgjort 
til hotell, kjøpesentre og casinoer. 
Trump Organisasjonen utviklet seg 
til det man kaller et forretningsim-
perium.
Trump var en mann som likte seg 
veldig godt i rampelyset. han følte 
seg tidlig tiltrukket av den opp-
merksomheten som en får ved å 
la seg bli eksponert media.Trump 
erfarte fort hvilken innflytelse og 
kraft som han kan oppnå ved å 
opptre i media. Hans bombastiske 
og konfliktsøkende personlighet 
skapte mye kontrovers, blast og 
spenning i media, spesielt rundt 
hans stadig mer ambisiøse pros-
jekter. Når han da i en alder av 58 
år, opptrådte som programvert i 
en internasjonalt sent reality serie 
om forretninger, sementerte han 
det mytiske bilde av seg selv som 
kapitalismens ansikt.

Kontroversen rundt Trump hadde 
så vidt bare begynt, for i en alder 
av 70 år skapte han sjokkbølger 
over hele verden da han i 2016 
vant presidentvalget som repub-

likanernes kandidat.

Nå fikk verden være vitne til det 
moralske nedfallet i det amerikan-
ske samfunnet, legemliggjort av en 
styrtrik, aldrende, dekadent patolo-
gisk løgner.

Det første som slår meg når jeg ob-
serverer Donald trumps horoskop
Tvilling- Skytte aksen plassert i 
mellom det femte og det 11 hus.
Skytte tvilling aksen handler om 
trossystem og kommunikasjon. 
En ubalanse i denne aksen utarter 
seg ofte som religiøse konflikter. Et 
trossystem trenger ikke nødven-
digvis handle om noe så abstrakt 
og åndeligt som religion. En kan tro 
og skape mening ut av et uendeligt 
spekter av illusjoner som ikke har 
noe med åndelighet å gjøre. Po-
enget er det at tro er mer en driv-
ende følelse, enn et teoretisk
konsept.

Femte og ellevte hus aksen (løve-
vannmann aksen) handler som 
allerede beskrevet om selv uttrykk, 
skapelse lederskap og massene. 
Ubalanser i denne aksen handler 
en del om de illusjonene som 
oppstår når det eksisterer tydelige 
klasseforskjeller i samfunnet.

Når det kommer til Trumps tilfelle 
vil jeg påstå at kilden til hans 
følelse av tro stammer ifra tider 
der skillet mellom politisk makt og 
religion var uklar. En tid der
Konger hadde mottatt retten til å 
utøve makt på jordkloden fra gud. 
Et av problemene med et illusorisk 
trossystem er alle løgnene som en 
er nødt til å skape for å ivareta
en overbevisning som en er dypt 
emosjonelt involvert i.

En utvikler en evne til å bedra både 

Mary Devlin: “Karmisk astrologi”
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seg selv og andre. Selv med kun 
1 personlig planet (sol tvilling), 
og to karmiske planeter (månen 
og nodene) så bærer trump allik-
evel et sterkt preg av en karmisk 
ubalanse i denne aksen.

Der planeten (månen) og noden 
(sør noden) er plassen er der den 
karmiske bagasjen ligger.
Det som har utviklet seg til et al-
vorligt problem for både Trump og 
det internasjonale samfunnet er at 
Trump er nødt til å bevege seg mot 
sin nord node i ellevte, til tross
for at han nekter å gi slipp på den 
karmiske bagasjen. På grunn av 
dette så blir solen og nord noden 
bare en måte å spre fortidens 
mørke ut i verden på, istedenfor å 
være et det verktøyet for transfor-
masjon som det er ment til å være.

Ut ifra hva vi vet om Trumps liv og 
hva vi ser på hans kart er det ikke 
usannsynlig å påstå at Trumps har 
levd tidligere liv som en regjerende 
monark fortidens Europa.
Hans valg av Interiør design inne 
i hans Leilighet i New York, eller 
hans feriebolig i Mar-a-Lago støtter 
opp om denne teorien.

Trump som ble født under en 
fullmåne opplever en kulminasjon 
av de erfaringene og opplevelsene 
som han har gjennomlevd i løpet av 
en rekke inkarnasjoner. Vi vet
også at han mottar en ekstra kraft 
til å manifestere sin vilje i den ytre 
verden.
Det andre som slår meg ved å 
observere horoskopet hans er det 

karmiske mønsteret i steinbukk-
kreps aksen som strekker seg over 
6 og 12 hus.

Her ser vi et planet mønster som 
passer perfekt til Mary Devlins 
strenge krav. Med to personlige 
planeter i krepsen, Venus og 
Merkur og en karmisk planet i 
krepsen, Saturn.

Som allerede beskrevet handler 
karmiske mønstre i krepsen stein-
bukk aksen om det å sitte fast i 
tradisjonelle mønste der ens kultur 
dikterer livsløpet.
Når karmaherren Saturn er med 
i et slikt mønster så vil tematik-
ken nå en dypere dimensjon. Med 
Saturn i denne aksen forstår vi at 
Trumps vokste opp med under-
trykkende foreldre, som fikk han til 
å føle seg ubetydelig og lite verdt. 
Ofte tyder en slik plassering på en 
far som var mye borte, som viste 
ingen interesse for å bli kjent med
sine barn og en mor som via 
manipulasjon og skyld påleggelse 
lar sitt eget martyr kompleks gå 
utover hennes barn. Denne formen 
for avvisning leder til mindrever-
dighetskomplekser. 

Noe som får disse individene til å 
søke etter sin verdi i den ytre ver-
den. De utvikler ambisjoner om å 
oppnå noe stort i verden som bev-
iser deres kompetanse, verdighet 
og eksistens. Men dette er en 
kronisk tilstand, selv om de oppnår 
prestisje, selv om de klatrer opp 
til toppen av samfunnshierarkiet, 
selv om de leder et imperium, så vil 

det aldri være tilstrekkelig nok for 
å mette det sultende indre barnet 
som er fortsatt like desperat
etter å bli anerkjent og verdsatt for 
den de egentlig er.  o

Kilder: Boken: Karmic Astrology av 
Mary Devlin
Wikipedia: https://en.wikipedia.
org/wiki/Donald_Trump

Thomas Walle Mjøs, 
er astrolog og kunst-
ner. Hans spesialfelt 
er Karmisk Astrologi, 
noe som innebærer 
å tolke horoskopet for å 
kartlegge hvilke erfaringer som har 
formet en i tidligere liv.
Ved å kartlegge hvilke historiske 
hendelser og epoker som har formet 
ens sjel, så vil du forstå ditt eget liv 
og dine prosesser, på en helhetlig og 
meningsfull måte.
Tilbyr både skriftlige og muntlige 
horoskop fortolkninger.
Epost: thomas.vm92@outlook.com
Tlf: 91168834



   ASTROLOGISK FORUM NR. 3&4/202138

Minneord

Ulla Normann
Født:23. mars 1935 – Død:19. 
oktober 2021

Ulla Normann har vært en inspi-
rasjonskilde for meg, både som 
det menneske hun var og som 
astrolog. Jeg har så mange minner 
fra interessante telefonsamtaler og 
hyggelige møter gjennom mange 
år.  Det er trist å tenke på at det er 
en tid som er forbi. Men minnene 
og kunnskapen hun formidlet 
gjennom sine astrologiske artikler 
lever videre. 

Ulla døde 19. oktober 2021 kl. 
07:44. Jeg hadde lenge tenkt på 
om jeg skulle ringe Ullas eldste 
sønn Andreas, for å spørre om det 
gikk bra med henne. Jeg hadde 
ikke sett Ulla siden februar 2020 
på grunn av korona og Norge som 
stengte ned, og restriksjoner ved 
besøk på sykehjem. Da Andreas 
ringte og fortalte at Ulla var død 
føltes det uvirkelig. Veldig trist. 

 Jeg møtte Ulla første gang på 
Minikongress på Sundvollen den 
8.- 9. november 1986. Da var 
asteroiden ULLA 15 grader Vekt 
konjunksjon min fødsels-asteroide 
BIRGIT. - Jeg var relativt ny i fore-
ningen den gangen. Ulla hadde 
vært med siden starten og hadde 
vært sentral i oppbyggingen av as-
trologimiljøet i Norge. I horosko-
pet for Norsk Astrologisk Forening 
(24. januar 1980 kl. 18:00), står 
asteroiden ULLA 15 grader 15 
minutter i Vektens tegn i horosko-
pets 3. hus (kommunikasjon). Ulla 
Normann var med i Astrologisk 
Forums første redaksjon, som 
hadde sitt første redaksjonsmøte 
11.05.1982 kl. 19:15. Hun ble selv 
født med asteroiden ULLA i 3. 
hus. Den står 15 grader 24 minut-

ter i Stenbukkens tegn kvadratur 
foreningens ULLA. Det passet godt 
for Ulla som var født i Værens tegn 
å være med på det pionerarbeidet 
det var å starte magasinet Norsk 
Astrologisk Forum, som bladet het 
den gangen.
Magasinet ble bestemt den 28. april 
1982 kl. 18:00. Da var transitt Sat-
urn konjunksjon Ullas Ascendent. 

Arbeid, plikter og ansvar blir på en 
måte alltid lagt på ens skuldre når 
Saturn er på banen. Ulla har fortalt 

at hun var på postkontoret og send-
te ut første nummer den 14. juni 
1983 kl. 15:30.  Da var Ascendenten 
15 grader Vekt, konjunksjon foren-
ingshoroskopets «ULLA». Transitt 
ULLA den dagen var 16 grader Vær 
konjunksjon horoskopets 7. hus. 

I 1999 startet en spennende tid. Vi 
var 4 entusiaster som lærte navne-
asteroidene å kjenne. Vi møttes 
hos hverandre og delte erfaringer. 
Det var Inger Vinje, Ulla Normann, 
Thomas Beck og jeg. Thomas kjøpte 

Ulla Normann var en pionér i Astrologisk Forening.
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PC-program og litteratur, og han 
oppfordret oss til å skrive om 
våre erfaringer med asteroidene 
i tidsskriftet AQUARIUS, som han 
hadde startet sammen med Steinar 
Skjervø i 1996. Vi tok utfordringen. 
Ulla leverte som vanlig interessante 
og lærerike artikler. Hun var en 
forsker i ordets beste forstand. In-
telligent og kunnskapsrik og hadde 
alltid lyst til å lære nye ting. 

Jeg var ikke klar over at hun også 
likte å løse kompliserte matema-
tiske problemer. Ulla hadde Saturn 
konjunksjon Merkur. Det samme 
hadde Albert Einstein. (Ikke i 
samme tegn). Merkur konjunksjon 
Saturn symboliserer et menneske 
med talent for å være logisk ten-
kende, metodisk, utholdende og 
som foretrekker å jobbe alene. Da 

Ulla døde var asteroiden EINSTEIN 
i transitt 17 grader 41 minutter 
i Vektens tegn konjunksjon Ullas 
offisielle Ascendent - En hilsen fra 
EINSTEIN?

Ulla brukte en korrigert fødselstid 
for sitt liv i den fysiske verden. Så 
vidt jeg kan forstå så er det Ul-
las offisielle fødselstid kl. 20:05, 
som var aktiv da hun døde. Da var 
solbuedirigerte Pluto 17 grader 51 
minutter Vekt konjunksjon hennes 
offisielle ascendant 17 grader Vekt. 
Ascendanten er vår sosiale maske. 
Med Pluto konjunksjon Ascend-
anten må noe «dø» for at noe nytt 
skal vokse frem. Det trenger ikke 
være fysisk død, men for et eldre 
menneske kan tiden være inne til å 
forlate denne verden.   

Den solbuedirigerte Venus var 25 
grader 38 minutter Kreps kon-
junksjon hennes radix MC 25 grad-
er 22 minutter Kreps da hun døde. 
Jeg kan ikke tenke meg et vakrere 
symbol for et menneskes livsgjern-
ing enn Venus, kjærlighetens, 
skjønnhetens og kunstens planet 
konjunksjon målsetningsaksen. 
Det symboliserer en utrolig vakker 
avslutning på dette livet.

Da Ulla døde var transitt ULLA i 
Skyttens tegn, som symboliserer 
filosofen og de lange reiser. Kon-
junksjonen med Venus forteller at 
hun har kjærlighet med på veien. 
Det lover godt. GOD REISE, kjære 
Ulla.  

Klem fra 
Birgit

Ulla Normanns horoskop.

NORSK ASTROLOGISK FORENING

Foredrag vinter/vår 2022

1. februar: Roar Krogshus
1. mars: kommer... følg med på FB 
og hjemmesiden: astrologiskforen-
ing.no
5. april: kommer...
3. mai: Birgit Lurås

Møtene vil bli holdt på Asylet kafe’
Grønland 28, 0188 Oslo
Fra kl.19.00 - 21.00.

Inngang medlemmer kr 100,- / 
ikke medl. Kr 150,-
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Medlemsidene

Eventyr om astrologi

Av Ulla Norman

Det var en gang ei jente som ble så 
forelsket i Astrologi at hun glemte 
alt annet rundt seg; alt som het 
sunn forunft og folkevett og sak-
lighet og logikk og resonnement. 
Ja, hun var helt på styr, kunne folk 
fortelle. “Du må da ikke tro på sånt 
tull”, sa de; “Det er jo bare gammel 

overtro, ingen med sine sanser i 
behold kan tro på noe slikt!”
De som hadde akademisk utdan-
nelse og gjerne ville være saklige i 
sine uttalelser, sa at de ikke ville ta 
stilling til astrologi før det bl lagt 
fram beviser. 

Jenta ble helt perpleks hun, bevis 
– nei det hadde hun ikke tenkt på. 

Hun begynte å lete febrilsk i alle 
sine bøker og kjøpte seg fattig på 
nye for å skaffe beviser. Til sist satt 
hun med en liten samling av forsøk 
som var gjort med Solflekker – 
Muslinger som reagerte på måne-
faser – Fullmånens innvirkning på 
kriminalitet – Fødseler og Sykdom-
skriser og litt til. Stolt la hun det 
frem for sine tvilere. 

(Illustrasjon: Enrique Meseguer, Pixabay).
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“For at ting skal være troverdig, 
sa de, så må de underkastes de 
strengeste vitenskapelige forsøk 
hvor all ytre påvirkning er uteluk-
ket, og av vitenskaplige observatør-
er som er 100 % objektive. 
Du verden, tenkte jenta, ja da er det 
vel ikke mulig å bevise det da, men 
jeg tror nå likevel, jeg da. Men dette 
sa hun ikke høyt, for det var ikke 
riktig godtatt, der hun bodde, dette 
å bare tro på noe. 

Årene gikk og jenta var like forel-
sket, hun, og mere og mere styrket 
ble hun i sin tro på det riktige i det 
Astrologi kunne vise og fortelle.
En dag kom en av tvilerne og 
spurte litt forsiktig om hun trodde 
Astrologi kunne hjelpe ham med 
et problem, og snart kom det flere 
som til og ville ha hjelp, og ingen 
spurte etter beviser lenger.
Ja, det gikk ikke mange årene før 
de var så mange som ville høre alt 
det Astrologi hadde å lære dem at 
de måtte danne en forening, og leie 
lokaler så de hadde et sted å være. 
Og alt var fryd og gammen – i alle 
fall for en periode. 

Nå er jo mennesket en meget 
spesiell skapning, ja faktisk så 
spesiell at hvert menneske er helt 
unikt – det finnes ikke dets make, 
sier der. Hvert eneste eksemplar av 
arten har to øyne og to ører for å 
kunne se og kunne høre, men ingen 
av dem har like øyne og ører. Og 
det betyr at det de hører og det de 
ser ofte er meget forskjellig, selv 
om det er den samme tingen de ser 
på eller hører på. 

Dette faktum har gitt problemer 
gjennom hele menneskehetens 
historie, for det er veldig vanskelig 
for dette vesenet som vi kaller 
menneske å forstå at ikke de andre 
ser og hører det samme som dem 
selv. Det gikk nok ikke bedre her 
eller. Etter en stund begynte de å 
bli uenige om hva de hadde sett og 
hørt av det Astrologi hadde lært 
dem og så sikre var hver og en av 
dem om at de hadde oppfattet det 
eneste riktige, at det ble ganske 
heftige diskusjoner.

Og noen mente at de som hadde 
andre meninger ikke skulle mene 
dette før de kunne bevise det. Og 
noen av de som hadde holdt på 
lenge og var gamle i faget så med 
frykt på mange av de yngre og 
hvordan de uttalte seg om det ene 
og det andre – det var jo helt hårre-
isende hva de kunne si – de kunne 
jo skade astrologien. Mange kunne 
fortelle om venner og bekjente som 
var blitt helt ødelagt fordi de hadde 
hørt på en som kalte seg astrolog 
og som hadde fortalt dem de skrek-
keligste ting. 

Ja det var sørgelige tider og mange 
gråt i krokene. Til slutt visste ikke 
jenta annen råd, hun, enn at hun 
gikk til Astrolog og spurte hva han 
mente om alt dette her.
Astrolog bare smilte han, og var 
roen selv der han satt og kunne se 
inn i all fortid og all fremtid. 
Kanskje ringen er sluttet, sa han, og 
Saturn igjen er iferd med å kastrere 
Uranus.

“Men hvem har rett, da, sa jenta, 
det er jo så mange meninger og 
teorier ute å går at vi er helt forvir-
ret”. “Det som er rett og galt kom-
mer helt an på øynene som ser og 
hvor beskueren står”, sa Astrolog. 
“Står du ved foten av et stort fjell 
og ser opp, så virker det uendelig 
høyt og mektig. Ser du det høyt 
ovenfra er det som en liten stein 
på stranden. Hva er så sannheten, 
er den stor og mektig eller er den 
liten og ubetydelig?”
Det var klar tale, og det forsto 
jenta; men så spurte hun om det 
var riktig at noen av de som kalte 
seg Astrologer kunne skade andre 
mennesker ved det de sa.

“Det er hver og en sitt eget valg 
om de vil bli skadet eller ikke”, sa 
han “og de som velger å bli skadet 
trenger kanskje akkurat den erfar-
ingen”.
Det var en underlig tale, tenkte 
jenta, men hun trodde hun forsto 
hva han mente.
“Da har jeg bare et spørsmål til”, sa 
hun. “Det sies at mange farer med 
uforskammet tale og kan skade 
deg.”

Men da lo Astrologi så hele him-
melhvelvingen ristet - “tenk er det 
noen der nede som tror at noen 
kan skade meg – ja – da får du hilse 
og si at ingen kan skade andre enn 
seg selv”, sa han. “Du skal vite en 
ting, og det er at det som ha livets 
rett vil leve og det som skal dø vil 
dø. Og da begynte jenta å le, hun 
også, for nå forsto hun at Saturn 
aldri mener kunne kastrere Ura-
nus. o
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Annonser

Elisabeth Ines Johansen, tlf. +4748266764

,

NEPTUNE
The 12th House and Pisces

The Timelessness of Truth
by Maurice Fernandez 

Available on Amazon or MauriceFernandez.com
 

Maurice is scarily correct  
in the descriptions of  

Neptune’s houses and the 
12th house planets.   

It’s a must-have, 
5 star, A+ book. 

—Arlan Wise  
Editor, Career Astrologer magazine

LONG AWAITED NEW RELEASE!

2018 Edition

Styret i Norsk Astrologisk Forening 
inviterer alle foreningens medlemmer til 

Årsmøte 2022

21.03.22, Kl. 18.00 på Kafe’ Asylet, 
Grønland 28, 0188 Oslo. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet 
sendes inn til styret
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