Mere om opholdsteder
En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted
han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder
sig, eller stedet, hvor astrologen befinder sig.
Med det spørgsmål rører han ved en af horarastrologiens varme kartofler, men som jeg
sagde til ham: ”Jeg lægger hovedet på blokken: Spørgsmålets fødselshoroskop skal
beregnes for stedet, hvor spørgsmålet fødes - hos spørgeren. Men hvis du får
henvendelser per mail eller brev, skal du bruge det tidspunkt, hvor du læser spørgsmålet.”
Det syntes han var indlysende nok, og så var den samtale slut.
Men jeg tænkte, at da det virkelig drejer sig om et stridsspørgsmål, hvor påstand står mod
påstand alt efter skole og guru, skyldte jeg ham egentlig et mere uddybende svar underforstået nogle praktiske eksempler, som ikke er til at skyde igennem. Så jeg satte
mig for at samle noget ”bevismateriale” sammen og skrive til ham. Det greb hurtigt om
sig, og da jeg opdagede, at brevet var ved at blive til en hel artikel, tænkte jeg, at den er jo
lige til Stjernerne - i fin forlængelse af mit bidrag fra sidste måned, hvor jeg fortalte om
relokationshoroskoper.
For problematikken er den samme, for så vidt at det (hvad angår planeter i huse) sjældent
gør den store forskel, om spørgeren opholder sig i Rønne eller Esbjerg - kun hvis det
drejer sig om, hvor vidt en bestemt planet befinder sig lige før eller efter en hovedakse.
Og det var netop sådan et tilfælde, som i sin tid, for tyve år siden, fik mig overbevist om,
at det er spørgerens opholdsted, der tæller. Det drejede sig dengang om en umiddelbart
forestående tvangsauktion, spørgsmålet kom fra Odense, hvor Pluto stod kort før
kulminationen over MC, hos mig i Birkerød var den allerede faldet ned. Dvs. i Birkerød
var faren drevet over, men hendes hus kom altså på tvangsauktion i løbet af få dage.
Ligeledes står planeterne som oftest i samme huse, hvad enten horoskopet beregnes for
Wien, Paris eller København. Det er - ligesom i forbindelse med relokationshoroskoperne
- ikke afstanden nord-syd, men afstanden øst-vest, der virkeligt rykker.

Hej igen!
Da du spurgte forleden, sagde jeg godt nok, at jeg lagde hovedet på blokken, men det kan
du jo ved nærmere eftertanke egentlig ikke bruge til noget. Den ene påstand kan vel være
så god som enhver anden. Det du trænger til, er vel noget kød og blod på sagen.
Heldigvis – i hvert fald i den her sammenhæng - befinder jeg mig (som fx lige nu) nogle
måneder om året på Kanarieøerne, cirka 30 længdegrader, svarende til et helt
dyrekredstegn, vest fra København, og har i de perioder dagligt mulighed for at tage
stilling til problematikken.
Og jeg fik da også straks det første illustrative eksempel ind: Min kunde ringer lige nord
fra København. Der skal bygges altaner til de enkelte ejerlejligheder i deres

boligkompleks, det koster selvsagt nogle penge at deltage. Hendes mand synes det bliver
for dyrt, de har gæld i forvejen, og vil ikke, hun synes det ville være rart med mere lys,
luft og plads, og vil gerne. Hun har også nogle ideer til, hvor pengene skulle spares og
hentes, tænker også på den værdistigning, der kunne realiseres ved et senere salg.
Sagen er ret oplagt, synes jeg. Det handler om
penge og gæld, vi har en dobbelt opposition
mellem 2. og 8. hus. Månen, "det hun har
brug for" står i 2. i Løven, "en hjertesag",
sammen med Saturn retrograd, det er
sparetider, og i opposition til Neptun i
Vandbæreren, ønskedrømme. Den fremtidige
værdistigning er (med Venus i Tyren i 11.) i
sig selv sikkert reel nok, men det er næppe en
investering de har råd til, Venus er i kvadraten
til Saturn og Neptun. Lidt af et fra-asken-iilden-horoskop.
Ascendanten som altid angiver, hvad
spørgeren "har gang i", ligger i signifikant i
Krebsen, det drejer sig om boligen.
(Ascendanten er i øvrigt også ret sent ude, et yderligere tegn på, at der intet mere sker i
den sag.)
Her hos mig står Måne-Saturn-konjunktionen
på IC, hvilket i sig selv jo også kunne være
en henvisning til boligen. Men vi mangler
den egentlige problemstilling - pengene og
gælden. Og med ascendanten i Tvillingerne
er der så godt som altid tale om studier, til
tider er rejse- og transportbranchen inde. Står
Vandbæreren ved MC - hvilket ofte er
tilfældet på de nordlige breddegrader, når
Tvillingerne er på ascendanten - i givet fald
også om undervisning eller mere eller mindre
idealistisk præget oplysningsarbejde. Og i
øvrigt stiller Tvillingen som regel to eller
flere spørgsmål samtidig, hvilket jo ikke er
tilfældet her. Man kunne så argumentere med,
at hun og hendes mand er uenige, hvilket svarer fint til at Merkur og Jupiter er i kvadrat,
og at og der ved stærke aktiveringer omkring descendenten i Skytten så godt som altid
optræder meningsforskelle - men det er jo egentlig heller ikke det, der er sagens kerne.

Til gengæld handlede det faktisk om Tvillingerne den følgende formiddag. Jeg fik en
mail fra Østrig, som jeg modtog, mens Tvillingernes tegn stod på ascendanten i
Innsbruck:
”Jeg kom tilbage fra Brasilien (organiserede kurser i NGO-sammenhæng) i november
2006 og er i gang med et nyt projekt, ”The Status of Women in World religion”. Jeg
planlægger at lave interviews og videofilme i Iran og Indien, vil senere sammenfatte
materialet i en bog, og eventuelt bruge denne til en Phd ved et engelsk eller amerikansk
universitet. Spørgsmålet er nu: Skal jeg præsentere projekt ”The Status of Women in
World religion” ved Gender Unis her i Østrig og ansøge om finansielle midler over
universitetet, eller skal jeg hellere koncentrere mig om Iran og søge de finansielle midler
internationalt? Der har også åbnet sig nogle døre m.h.t. at undervise ved Gender Unis i
Østrig og Schweiz i temaerne ´Gender and Religion´, ´Women saints in India and Persia´
and ´African ceremonies´.
Jeg tænker også på, om der er mening i at udvide projektet og involvere FN, eller om jeg
skal nøjes med bogen og undervisningen. På den anden side ville det sikkert være
velgørende for min sjæl at studere persisk poesi, persisk historie og islamisk filosofi, så
måske skulle jeg søge om optagelse ved universitetet i Isfahan?
Tvillingen for fuld udblæsning! Og hun har da også noget helt andet på hjerte samtidig:
Hun spørger, hvad hun kan gøre for at forbedre forholdet til faderen (en succesrig
forretningsmand), som hun beskriver som den rene terror.
Jeg startede med forholdet til faderen, fordi det umiddelbart virkede som det mest
overskuelige spørgsmål, og jeg havde også en mistanke om, at den anden serie af
spørgsmål måske kunne ses i lyset af forholdet til faderen.
I faderspørgsmålet er der tale om et direkte
modsætningsforhold, en magtkamp, hvilket jo
ikke er tilfældet med de andre spørgsmål. Så
Jupiter i 7. melder sig straks som kandidat.
Jupiter er jo også oplagt repræsentant for en
succesrig forretningsmand, Jupiter er finansog mangepengemand, i modsætning til
Merkur som er kræmmer eller gadesælger.
Og Jupiter står kanonstærkt for tiden, i eget
tegn og i trigonen til Saturn i Løven, en
personlighed, der manifesterer sig målrettet med store visioner og masser af erfaring.
Både Jupiter og Saturn er stationære, så han
er da sikkert tung at danse med.
Men hvad er problemet? Meget succesrige
mennesker har ofte svært ved respektere de mindre succesrige. Og her har vi at gøre med
en datter, der er repræsenteret ved Merkur i Fiskene i konjunktion med Rahu og Uranus,
så mon ikke faderen har svært ved at finde hoved eller hale i alt det hun fabler om? Som
jeg skriver til hende, ”din far har kun respekt for resultater, så du må gøre først og tale
bagefter, ellers gider han ikke engang lytte til, hvad du siger”.

Merkur står i en smuk og langvarig sextil til
Venus i Tyren. Her har vi hendes interesse for
digtekunsten og videofilmene og for så vidt
også for kvindernes vilkår verden over. Men
Venus er i 12, stadig i støbeskeen, endnu ikke
synlig, så det ville jo nok være en god ide,
først at lave interviewerne og filmene, og så
senere i givet fald henvende sig til FN og
universiteter. For mon ikke de damer og
herrer dommere (Jupiter) ligesom faderen
gerne vil se nogle produkter (Tyren), før de
rykker ud med pengene?
For dybest set er det jo penge, finansieringer,
det handler om, jeg mistænker, at hun også
har bedt faderen om penge, at det er det, der
har udløst krisen. Og det er nogle helt andre penge end dem i eksemplet fra før, hvor det
handlede om 2. hus, om egne penge og eget territorium.
Jeg undrer, om der nogensinde kommer noget ud af alle hendes planer. Saturn
retrograd/stationær på IC er for mig et tegn på, at hun ikke kommer nogen vegne. (Hvis
Saturn havde været i Tyren, ville det nærmest svare til en stavnsbindingskonstellation.)
Her hos mig står ascendanten i Vædderen. Det kunne godt give mening, da hun er i en
opstartsfase. Men det giver ikke mening, at ascendanten står i de sidste grader af tegnet,
det ville jo betyde, at hun befandt sig i den afsluttende del af en opstartsfase
(underforstået: på vej ind i Tyrens konsolideringsfase), men hun har jo faktisk endnu ikke
taget det første spadestik. Det giver heller ikke rigtig mening, at hun skulle løbe efter
penge hos andre, når Venus står i 1. i Tyren og Merkur i 11. i Fiskene, for så ville hun
klare finansieringen privat. Til gengæld giver det god mening, at herskeren Mars står i
Vandbæreren i 11. i sextil til Pluto i Skytten i 9., når det handler om et
verdensomspændende, idealistisk projekt, ”fremtidigt arbejde”, på tegnebrættet. Man kan
meget ofte finde argumenter for, at det kunne
være astrologens opholdsted, der definerer
spørgsmålenes fødesteder. Det er jo ikke for
ingenting, at det er et stridsspørgsmål vi er i
gang med. Spørgsmålet er, om argumenterne
er relevante.
Jeg har fundet et horoskop af lidt ældre dato
frem, ligeledes med Tvillingerne på
ascendanten. Det drejer sig om en opringning
fra København, fra en yngre mand, jeg ikke
kender. Hans spørgsmål er tilsyneladende
kort og klart og drejer sig om hans hobby,

sejlsporten: ”Er der udsigt til at jeg vinder internationale konkurrencer indenfor de næste
fem år?”
Jeg beder ham ringe tilbage senere, for jeg kan se, jeg har brug for at tænke mig om. Der
er et eller andet, der ikke passer. Den stærke opposition mellem 1. og 7. hus svarer i sig
selv fint til temaet konkurrence – det er simpelthen over den akse, at konkurrencer
udspiller sig. Men: Dette spørgsmål drejer sig om noget dramatisk akut, noget
påtrængende og umiddelbart tidsnært, både Månen og Pluto er ved at være direkte på
aksen. Månen på ascendanten er som regel tegn på et ”smertensbarn”, noget der går én på
rent personligt. Pluto på descendenten siger godt nok, at man står overfor ultimative
fordringer eller uovervindelige magter, hvilket så her ville give svaret, at han ikke har en
kinamands chance for at vinde, men Pluto siger også, at der ligger en hund begravet, at
der skal bores dybere. Merkur, som hersker i eksil og på udebane i 7. viser i sig selv, at
han ikke kan vinde, men at Merkur samtidig er retrograd og stationær fortæller tillige, at
han er kommet til ”vejs ende”, sætter punktummer eller skrinlægger – og det jo bestemt
ikke det, der ligger i hans formulerede spørgsmål. Han har heller ikke nævnt noget om de
meningsforskelle, der, som sagt, ofte optræder med Skytten i 7., og helt bortset fra det, så
plejer Tvilling-Skytte snarere beskrive tennis- eller badmintonkampe (bolde i luften med
retning), men her drejer det sig jo ikke om luftelementet men om vandelementet. Så hvad
sker der?
Det viser sig, ikke uventet, at han befinder sig i et akut modsætningsforhold til resten af
holdet, han mener, at sådan som samarbejdet kører, vil de aldrig komme videre. Og så har
han (!) stillet et ultimatum: ”Enten lægger vi os i selen, eller også skrider jeg og søger
optagelse i en udenlandsk (Skytten) klub”.
Så det var faktisk det, der var hans spørgsmål (han var kommet til vejs ende): ”Kan jeg
blive optaget på et udenlandsk hold og kan jeg sammen med dem så vinde?”
Der skulle en del diplomati til at svare.
Hvordan ser det så ud her hos mig? Energien er god nok. Mars er eksakt på ascendanten i
Vædderen, han er en ”startklar kæmper”. Med lidt god vilje kunne man se mandskabet
som hans "familie" i båden (Krebsen i 4.) og
så er jo Saturn retrograd på IC lige i øjet som
stavnsbindingsaspekt. Han kommer
simpelthen ikke videre med dem, Mars er
oven i købet i kvadrat til familien. Solen i 10.
i Stenbukken bekræfter, at der ikke er noget
galt med ambitionerne, navnlig med trigonen
til Jupiter i 6. i Jomfruen, som er stationær og
i princippet vedholdende, han vil gerne
arbejde for sagen.
Meningsforskellene ville jeg - ligeledes med
lidt god vilje - kunne acceptere i 3.-9. hus,
selv om jeg så ville jeg opfatte dem som
diskussioner, ikke som ultimatummer.

Så lige bortset fra, at Venus i Vandbæreren i 11. er i fin kontakt til både Pluto, Månen og
Merkur, så ville jeg godt (hvis ikke jeg slæbte rundt på min erfaringsbagage) kunne
anerkende horoskopets gyldighed. Men den Venusstilling viser jo en fin forbindelse til
”åndsfællerne”, og det har han jo netop ikke.
I næste sag er afstanden mellem mig og spørgeren endnu længere, det drejer sig om en
mail fra Australien. Spørgsmålet er ”hvem er faderen?” og kommer fra en kvinde, der
lige er blevet gravid. Hun håber, at hendes kæreste er faderen, men det kunne også være
en anden, som hun havde været sammen med en enkelt gang.
Jeg har tidligere brugt horoskopet i Stjernerne i forbindelse med måneknudernes og
formørkelsernes rolle i faderskabsspørgsmål, så jeg vil fatte mig kort nu.
Hun "er" selv Jupiter i moderskabstegnet Krebsen, vi ser hendes håb og ønsker (nemlig at
kæresten er faderen) hos Månen i 11. i Vandbæreren i konjunktion med Neptun - vistnok
ønsketænkning.
Solen, "hovedpersonen", som jo i dette
tilfælde må være faderen, det er jo ham, der
spørges efter, står på 12. husspids sammen
med Uranus. Uranus bringer jo, ligesom de
andre nye planeter, altid undtagelsestilstande,
og 12. hus er knyttet til det, der er skjult eller
hemmeligt, så på den måde er svaret ligesom
allerede givet.
En senere faderskabstest viste, at kæresten
netop ikke var faderen.
Beregnet for mit opholdsted ligger hele
kæmpekonjunktionen i Vandbæreren i 5. hus
- i barnehuset! Umiddelbart ret irriterende for
min "bevisførelse" (selv om spørgsmålet
strengt taget ikke handler om barnet), især
som Jupiter i Krebsen nu er ved at kulminere
- planeter kort før MC beskriver den
"nærmest forestående opgave", dvs.
moderskabet. Og Mars i 7. i Vædderen kunne
man da sagtens se som en "indtrængere ",
eller som et møde, der har udviklet sig
overilet. Og både Neptun og Uranus i 5.
kunne formodentlig være udtryk for at barnet
selv stammede fra en fremmed planet.
Det der gør, at dette horoskop er ”ubrugeligt”
er MC´s og især ascendantens og
ascendantherskerens positioner. Der er ingen
mening i, at de alle står i tegnenes sidste

grader: Det her handler ikke om at afslutte, om at binde løse ender sammen, det drejer sig
om noget fuldstændigt nyt (det er i øvrigt også hendes første barn), som lige er kommet i
gang. Hvis ascendanten havde været i begyndelsen af Vægten, kunne man have
argumenteret med, at det handlede om en helt ny situation, hvad angår partnerskab - for
det er jo i sandhed også, hvad det gjorde! Men det var jo ikke tilfældet - ascendanten var
ikke kommet ind i Vægten endnu.
Du er ikke den første, der spørger om min holdning til problemet ”spørgerens versus
astrologens opholdsted”. Men du er den første, der fik mig ud af kridthuset. Fint! For i
løbet af processen kan jeg jo godt se, hvorfor det er et stridsspørgsmål, og hvor meget,
man egentlig skal tage stilling til, før man bekender kulør. (Men jeg lægger altså fortsat
hovedet på blokken.) Og så har jeg fået samlet noget materiale, både til undervisningen
og til den næste artikel i Stjernerne.

