
Horoskopets rod – del 3

I del 1 beskrev jeg, hvordan planeterne i sin urfase har et fastlagt tilhørsforhold til bestemte 
stjernetegn. Man siger, de hersker over tegnet. Denne oplysning er vigtig. Taler vi om stjernetegnet 
Tvillingerne så er det Merkur, der hersker. Hvis talen drejer sig om Vædderen, er det Mars der 
hersker. Og Solen hersker i Løvens tegn, Venus i Vægt. Osv.

Denne viden om planeternes tilhørsforhold gør, at når en astrolog tyder et horoskop for, lad os sige 
en Skorpion, vil astrologen dels orientere sig efter: hvor er Mars, men også skæve til Vædderens 
tegn (Mars herskertegn sammen med Skorpionen) og i mindre omfang til Løven (Solens domæne) –
husk: Solen står i det tegn du er født i. I dette eksempel vil der også blive skævet hen til det 8. hus 
(Skorpionens hus (Skorpionen er det 8. tegn i ur-horoskopet)), hvilket hus falder i Vædderen osv. 
osv.

Jeg har lagt billedet ind igen, det billed vi startede ud med. Men vi mangler at placerer i hvert fald 3
planeter. Plus vi har nogen punkter, kaldet måneknuder. Hvad med dem?

Uranus blev fundet i 1781. Omkring tidspunktet for opdagelsen af Uranus opstod den amerikanske 
uafhængighedserklæring (1776) og senere den franske revolution, som startede i 1789 – herunder et
sakset uddrag:

De første moderne menneskerettigheder opstår som en del af oplysningstiden. Blandt de vigtigste 
og første dokumenter er Den Amerikanske Uafhængighedserklæring, som blev underskrevet i 1776, 
og den franske Erklæring om Menneskets og Borgerens Rettigheder, som blev vedtaget i 1789.

Fokus for de to erklæringer er frihed og lighed for loven. Sammen med andre demokratiske 
grundtanker som ytrings- og organisationsfrihed, retten til privat ejendom og privatliv skrives de 
ind i flere europæiske staters forfatninger. Eksperter kalder perioden for menneskerettighedernes 
første generation.

Uranus´ opdagelse sprængte den klassiske astrologiske forståelse med planeternes fordeling i 
diverse Stjernetegn. Og astrologer ”lyttede” efter tegn i tiden, der kunne svare på spørgsmålet: 
Hvilket stjernetegn var energimæssigt i overensstemmelse med den nyopdagede planet, som 
ovenikøbet blev opdaget af en autodidakt astronom. Af andre markante udfoldelser kan nævnes 



varmluftballon, dette at mennesket kunne hæve sig over det fysiske, som er Saturns domæne. Samt, 
nok så vigtig, opfindelsen af dampmaskinen. Herfra starter den industrielle tilværelse.

Hurtigt efter Uranus opdagelse fik den herskerskab i Vandbærerens tegn. Uranus er som den eneste 
af planeterne ikke opkaldt efter en romersk gud, men derimod en græsk gud. Og det er ikke en hr. 
hvem som helst. Det er selveste himlens fader.

Ligesom personer født i Vandbærerens tegn eller personer med megen Vandbærer eller Uranus 
indflydelse i deres horoskop, ofte er løsgængere i mange af livets sammenhænge, går modsat 
strømmen og det etablerede – ligeså er planeten Uranus fysisk anderledes. Den adskiller sig fra de 
andre planeter ved, at den så at sige ’ruller’ rundt om Solen. Jorden og de andre planeter roterer om 
en akse, der er mere eller mindre lodret, men Uranus roterer om en akse, der ligger ned. 

Neptun blev fundet i 1846 og på tegningen herover, er det den yderste planet. Tiden rundt om 
opdagelsen er i Danmark kendt for sin grundlov (5. juni 1849). Drømmetydningen får mere og mere
indpas, starten på den psykologiske bølge begynder og lægevidenskaben bruger narkose før 
operationer. Spiritistisk selskab stiftets og var med til at bane vejen for Teosofisk Samfund nogle år 
senere.

De begivenheder på jordplan gav astrologer en ide om, at Neptun havde sin astrologiske plads i 
Fiskens tegn.

Pluto blev fundet i 1930. Det store bankkrak i Wall Streat og de forskellige opståede politiske 
-ismer (fascisme, nazisme etc.) fik astrologer til at rette søgelyset mod Skorpionens tegn som et 
oplagt bud på planeten Plutos domæne – 



Planeten Pluto blev opdaget af astronomen Clyde Tombaugh i 1930. Pluto nåede dog ikke engang en
halv tur omkring solen, med en kredsløbstid på 248 år, inden Pluto i 2006 blev nedgraderet til en 
dværgplanet. 

Men dværgkaniner har også et selvstændig liv!!

Så langt så godt – nu ser billedet således ud, læg mærke til, at jeg har sat de gamle herskerplaneter 
udenfor cirklen. Grunden er, at de er medherskere. Som jeg før har nævnt, er mennesket først på sin 
helt egen boldgade efter en Saturn-runde (28-30 år), og det er først der, jeg oplever, at de er mere i 
kontakt med de tre planeter, som denne artikel drejer sig om. Disse tre planeter bliver også kaldt for 
de kollektive planeter, forstået på den måde at de bevæger sig meget langsomt over himlen og 
derved står i bestemte stjernetegn meget lang tid. Derved præger de hele generationer. Herunder en 
angivelse af, hvor mange år det tager dem at gå rundt om Solen:

 Det tager Uranus 84 år 

 Det tager Neptun 146 år.

 Det tager Pluto 248 år.

Hvis du spørger en astronom, så har Solsystemet otte kendte planeter: Merkur, Venus, Jorden, Mars,
Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. ... Og fem kendte dværgplaneter: Ceres, Pluto, Haumea, 
Makemake og Eris.

Ceres er en stor astroide som ligger i astridebæltet mellem Mars og Jupiter – de tre sidste såkaldte 
dværgplaneter er fundet indenfor de sidste par år (fra 2015 og frem) – 

Tegningen her oven for, er den model jeg arbejder med – og der er rigeligt med “stof” til at få dybe 
indsigter og konkrete udsagn om dette og hint.



Med hensyn til måneknuderne skal du vide, at der er to. En Nordlig og en Sydlig. Inderne kalder 
den nordlige for dragens hoved, den sydlige for dragens hale. 

Kort fortalt er det sådan, at den sydlige Måneknude rummer personens kode fra den tidlige 
inkarnation. Eller endnu tidlige inkarnationer. Så her ligger der en kraftig vanebevidsthed og kunne 
skygge for noget af ens vej. Udviklingen frem mod større erkendelse og bevidsthed ligger i den 
nordlige Måneknude.

Herunder et billede af, hvordan måneknuderne ”skabes” - formlen er: når månens bane skære den 
bane jorden har rundt om Solen, da kommer der to punkter.

-- Forøvrigt havde Lars Smith en spændende artikel om Måneknuderne her på "Selvet" for nogle år siden.

www.selvet.dk/index.php?option=com_kunen...4077&Itemid=2250 

Tak for du læste med
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