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Konsultationshoroskopet er et ”omvendt” spørgsmålshoroskop, hvor astrologen beskriver 
den rådsøgendes situation og muligheder, og derved ofte besvarer den pågældendes 
spørgsmål, før de bliver stillet – eller måske endda bevidstgjort. Et spørgsmålshoroskop 
kan sagtens udvide sig til et konsultationshoroskop.

Ascendanttegne  t   karakteriserer de aktiviteter, der står i forgrunden her og nu, og 
personens betingelser i håndteringen af den konkrete situation i forhold til omverdenen. 
Ascendantens grad beskriver stadiet: I begyndelsen af tegnet drejer det sig om en 
indledende fase, i slutningen om en afsluttende.
Planeter i 1. hus viser videre ”våben” til umiddelbar rådighed (Fx: Jupiter = autoritet eller 
indflydelse, Merkur = snarrådighed eller fingerfærdighed – afhængigt af tegn).

Ascendantherskeren har høj prioritet og er den primære agent. Men principielt står alle 
planeter til den rådsøgendes ”disposition”. Tegnplacering fortæller om temperament og 
tilstand (klassisk ”værdighed” og forbindelse til andre planeter), kvaliteten af spillerum, 
aktionsradius, modus operandi, fremgangsmåde.(Søg evt. inspiration i ”Indvielse i  
Astrologi”, kap. 3)
Husplaceringen viser den momentane ”parkeringsplads”, det sted, planeten udfolder sig 
(fx . 11. hus = ”blandt venner” eller ”ved tegnebrættet”, 3. hus = ”i nabolaget” eller ”blandt 
søskende”)

Oberster er rammesættende (MC-IC) eller viser højaktuel aktivitet (AC-DC)

Ascendanttegnets temaer
x Ny situation,  i startfase på uopdyrket område, styrkeprøver, debut
c Territorium og  besiddelser, forsvarspositioner, konsolideringsfaser 
v Multitasking, samtidige aktiviteter (fx arbejde + uddannelse), ”på vej”
b Bolig og familie, historie og traditioner, grundlægninger
n Selvudfoldelse,  ”hovedperson i sit eget liv”, magtkoncentration
m Realistisk tilpasning, funktionsduelighed (inkl. helbred), dygtiggørelse
X Partnerskaber, ægteskaber/skilsmisser, retssager, ”rimelige ordninger”
C Bindinger/afhængigheder, værdispørgsmål og -forskydninger, fornyelser 
V Bevægelsesfrihed, vækst, videreuddannelse, rejser, udland/udlændinge
Z Eneansvar, pligt, professionalisme, selvstændighed, uafhængighed 
N Idegrundlag, interessefællesskab , udviklingsmuligheder, pædagogik
M Flertydighed, erkendelse, interimistisk/multidimensional tid, pengestrømme

Ellers er der frit slag, kendskabet til den horar-reglerne er en fordel, men ikke et must.
Man kan sagtens se på konsultationshoroskop som var det et fødselshoroskop, og man 
kan glemme alt om de klassiske såkaldte ”restrictions”. Ethvert horoskop beskriver den  
aktuelle situation – ned i mindste detalje.
Derfor er modet til bare at gå i gang den vigtigste forudsætning for en vellykket tolkning.
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