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Mit hjertes tak 

Til mine børns far. 

Til mine forældre. For at tro på min styrke 
i stedet for min svaghed. 

Til min stedmor. For at åbne døren til de 
psykiske verdener. 

Til min søster i kødet, Lou Næraa. For din 
tillid og støtte, og praktiske hjælp med bogen. 

Til min søster i ånden, Annette Strömgren. 
For tusind års venskab. Du ved besked. 

Til mine fæller på vejen. 



Hvad er et fødselshoroskop: 

Et fødselshoroskop er et »fotografi« af 
stjernehimlen i det øjeblik, du blev 
født. 

Horoskopet viser Jorden omgivet af 
planeter og stjernetegn, som det frem- 
går af tegningen over Himmelrummet 
på næste side. 

Det, vi interesserer os for i »fotogra- 
fiet«, er planeternes stilling i universet, 
i forhold til Jorden og stjernetegnene. 

Planeterne vandrer i store kredsløb 
omkring Solen i faste baner og danner 
på den måde skiftende mønstre i for- 
hold til hinanden ligesom i et kaleido- 
skop. 

Det mønster, planeterne danner på 
fødselstidspunktet, udgør et menne- 
skes energimønster. Det viser, hvilke ev- 
ner og muligheder, der ligger i det 
menneske, som netop dette horoskop 
tilhører. 

Hvis du kender dit horoskop, har 
du således mulighed for at finde ud af, 
hvilke evner og muligheder, du inde- 
holder. Du kan lære at anvende dine 
evner rigtigt, på det, der er rigtigt for 
dig, ligesom du kan lære at gå, tale og 
skrive. 

Horoskopet kan bruges til at udvide 
din bevidsthed om dig selv på alle pla- 
ner, både fysisk og psykisk. Du kan 
lære om din krop, dine følelser, dine 
tanker og din ånd. 

Når du udvider din bevidsthed om 
dig selv, udvider du samtidig din be- 
vidsthed om omverdenen. Du kan få 
en større forståelse for andre menne- 

sker og måske begynde at fornemme 
den åndelige mening bag vores liv på 
Jorden. 

I denne bog vil vi se nærmere på 
planeternes betydning i horoskopet. 
Det kaldes at fortolke. Vi vil undersøge 
planeternes forhold til hinanden, til de 
12 stjernetegn og til de 12 jordiske ak- 
tivitetsområder, som vi kalder de 
astrologiske huse. 

Stjernetegnene er grundigt beskre- 
vet i bogen »Stjernene i dig«. Det er 
en god idé at læse denne eller en lig- 
nende bog først, men selvom du ikke 
har gjort det, kan du godt følge med her. 

Planeterne viser de kræfter, som 
findes i et menneske. Det er planeter- 
ne, der sætter stjernetegn og huse i 
aktivitet. Man kan sammenligne ho- 
roskopet med et teater, hvor planeter- 
ne er skuespillerne, stjernetegnene er 
kulisserne og husene de forskellige 
rum, hvori teaterstykket opføres, som i 
et totalteater, hvor stykket spilles på 
flere scener. 

Det er f.eks. Solen, der afgør, hvil- 
ket stjernetegn, du er født i. Set fra 
Jorden ser Solen ud til at bevæge sig 
igennem de 12 stjernetegn i løbet af et 
år. Det stjernetegn, Solen opholder sig 
i ved din fødsel, kalder vi i daglig tale 
»dit stjernetegn«. 

Det skyldes, at Solen er det vigtig- 
ste himmellegeme i universet. I et 
menneskes horoskop repræsenterer So- 
len derfor grundfundamentet i din per- 
sonlighed. Den er din kerne, dit Jeg. 
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På samme måde repræsenterer de 
øvrige planeter og Månen andre sider 
af din personlighed, f.eks. dit forhold 
til kærlighed (Venus), din handlekraft 
(Mars) og dit sårbare punkt (Saturn). 

Der er 10 planeter (Solen og Må- 
nen er ikke planeter, men det kalder 
vi dem her for nemheds skyld), 12 
stjernetegn og 12 huse. 

Vi vil starte med en kort gennem- 
gang af planeterne, derefter stjerneteg- 
nene, husene og til sidst planeternes 
forhold til hinanden i kapitlet om 
»aspekterne«. 

Når du har læst disse kapitler, vil 
du være i stand til at vurdere, hvilke 
planeter, der er særlig betydningsfulde 
i dit eget eller andres horoskoper. Der- 
efter kan du slå op i bogens hovedaf- 
snit om de enkelte planeter og læse en 
grundig beskrivelse af hver enkelt pla- 
net. 

Da det er svært at huske det hele på 
én gang, har vi lavet en oversigt på 
side 93. 

Oversigten skal du også bruge, hvis 
du er interesseret i at lære at fortolke 
et horoskop. Hvordan man fortolker 
står beskrevet på side 94. 

Til allersidst, i kapitlet »En vej« side 
101, har jeg beskrevet mine oplevelser 
med mit eget horoskop for at vise, 
hvad jeg har kunnet bruge astrologien 
til i mit eget liv. 

I denne bog vil vi ikke komme ind 
på den del af astrologien, der har med 
fremtiden at gøre. Det er et selvstæn- 
digt område, der kræver sin egen bog. 
Men kendskabet til dit eget horoskop 
kan alligevel komme til at gribe ind i 
din fremtid, hvis du ændrer din be- 
vidsthed om dig selv. Din fremtid lig- 
ger først og fremmest i dine egne 
hænder. Når du ændrer din bevidst- 
hed, ændrer du på din fremtid. 

Jeg håber, at du vil få glæde af dit liv 
og af denne bog. 

Nina Bentzon-Ehlers 

 

 

 



Planeternes ansigter 

En planet symboliserer en energi, der 
strømmer igennem og påvirker alt i 
universet. 

Der er flere forskellige planeter og 
flere forskellige former for energi. 

Vi skal se på, hvorledes disse ener- 
gier ser ud, og hvordan de påvirker 
menneskets liv. 

Guder og planeter 

De ti former, vi skal beskæftige os 
med, har været kendt siden oldtiden. 

I oldtiden kendte man ikke til be- 
grebet energi. Det var for abstrakt og 
uhåndgribeligt for oldtidens menne- 
sker. Man beskrev i stedet planeternes 
energi, universets energier, ved at give 
dem et menneskeligt ansigt. Man be- 
skrev dem som guder. 

Det er derfor, planeternes navne 
svarer til de græske guders. Merkur, 
Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Ura- 
nus, Neptun og Pluto. Navnene er la- 
tinske, men de stammer fra den græ- 
ske kultur. De to andre himmellys, 
Solen og Månen, har også romerske 
navne, men hver kultur har sit eget 
navn for disse to. 

Da universets energier er kendt af 
alle mennesker over hele Jorden, op- 
stod der gudebilleder og sagn om gu- 
dernes opførsel, som lignede hinan- 
den. 

Hvis man vil forstå planeternes 
energier, er det en god idé at læse om 
oldtidens guder og sagn. Under hver 
 
 
 
 
 
 

planet har jeg derfor kort henvist til 
den gud, der i oldtiden blev anvendt 
til at beskrive planetens energi. Så kan 
du selv læse videre i andre bøger. 

At beskrive universets energier som 
guder var ikke en helt tosset idé.. For 
universelle energier har det med at 
opføre sig som guder. 

Hvis man ikke anerkender tilstede- 
værelsen af en planets energi i sit eget 
indre univers, opfører den sig som en 
forsmået gud. Den vrider sig i util- 
fredshed og vender sit mørke ansigt 
til. Oldtidens mennesker oplevede det, 
som om guden straffede dem med 
ulykke og vanskæbne. Hvis man 
prøvede at stille sig ved siden af eller 
over guden, var man hovmodig og be- 
gik »hybris«. Da blev man straffet 
med »nemesis«, gudernes straf. 

I dag forstår vi det sådan, at uni- 
versets energier opfører sig efter be- 
stemte regler. De er underlagt forskel- 
lige love. Og hvis man handler forkert 
i forhold til disse love, straffer det sig 
selv. Man har ikke fulgt loven rigtigt. 

Planeterne 

SOLENs energi i dig er dit Selv. Hvis 
du ikke udfolder dette Selv i kreativitet 
og leg, kvitterer Solguden med min- 
dreværd og angst. Det er en af de 
guddommelige love, at Selvet skal ud- 
foldes. Solguden, dit indre Selv, må 
tildeles opmærksomhed, æres og  re- 
spekteres. Det er af vital betydning at 
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tage hensyn til sig selv og gøre, hvad 
man har lyst til. Hvis man ærer Sol- 
guden i sig selv, opnår man en stærk 
selvværdsfølelse og stor vitalitet. Man 
ved, hvem man selv er. Det betyder, at 
omverdenen ikke kan true en, man 
går ikke i opløsning, og man bevarer 
en følelse af at have en fast kerne. Og 
ud fra denne kerne opstår der et over- 
skud, som man kan give af. Som en 
sol, der varmer. 

Solens energi forvrænges gennem 
manglende selvværd til tyranni. Sol- 
guden viser sit mørke ansigt. Et men- 
neske med en svag selvværdsfølelse fø- 
ler sig nemt truet og bliver diktatorisk. 
Man brænder sig selv og andre op i 
forsøget på at hævde et svagt ego. So- 
len brænder og fortærer i stedet for at 
varme. Du kender det måske fra Lø- 
vens egenskaber, fordi Løvens tegn 
gennemstråles af Solens energi. 

MÅNENs energi i dig er dine følelser. 
Du ærer Månegudinden ved at tage 
dine følelser alvorligt og give dem den 
opmærksomhed og tid, som de har 
brug for til at modnes og gennemleves. 

For mange mennesker, særlig 
mænd, er det et spørgsmål om over- 
hovedet at anerkende Månegudindens 
eksistens, at anerkende følelserne i sig 
selv. Månens energi er feminin, og 

 
derfor nemmest tilgængelig for kvin- 
der. Omvendt med Solen, som er ma- 
skulin. 

Men for alle gælder det, at Måne- 
gudindens energi må accepteres. Hvis 
du ikke giver dine følelser accept, ven- 
der Månegudinden sit lunefulde (lu- 
na) ansigt til og oversvømmer dig med 
frustration, utryghed, usikkerhed, pas- 
sivitet, resignation og nedtrykthed. 

Hvis du derimod er kærlig over for 
dine følelser og behov, kvitterer hun 
med velbehag, lykkefølelse og tilfreds- 
hed. Månegudindens energi kender 
du fra Krebsens tegn. 

 
       Merkur 

 

MERKUR er tanken. Den guddom- 
melige budbringer. Hvis du ikke ærer 
Merkur (den er tvekønnet) ved at lære 
noget, kvitterer den med overfladiske 
tanker, der kører i ring, bekymring og 
nervøsitet. 

Merkur kender du fra Tvillingernes 
og Jomfruens tegn. 
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VENUS er behovet for sympati og 
kærlighed. Hvis denne kærligheds- 
gudinde i os æres ved at give og mod- 
tage kærlighed, kvitterer hun med 
inderlig glæde, skønhed og harmoni. 
Hvis hun bliver overset, reagerer hun 
med ensomhed, goldhed og indre til- 
frysning. Man visner. 

Venus kender du fra Tyrens og Væg- 
tens tegn. 

                                          Mars 

 

MARS er krigsguden. Han er vores 
aggression og selvhævdelse. Der er 
virkelig lagt op til ballade, hvis han 
ignoreres. Fritflyvende aggressioner, 
ukontrolleret hidsighed og ødelæggen- 
de impulser maser sig vej gennem 
psyken, hvis man ikke bruger af hans 
energi til at handle, sætte i gang og 
hævde sig selv 

Mars kender du fra Vædderens tegn. 

JUPITER er den guddommelige in- 
spirator. Hvis du ikke ærer ham ved 

at handle efter dine indskydelser og 
åbner dig for de åndelige verdner, 
kvitterer han med stor åndelig uba- 
lance, en følelse af tomhed og frustra- 
tion over verdens uretfærdighed og 
tunge kedsommelighed. 

Jupiter kender du fra Skyttens tegn. 

 

                                           Saturn 

 

SATURN er realiteternes store lære- 
mester. Hvis man ærer Saturn i sig 
selv, kvitterer han med personlig mo- 
denhed, livsklogskab og en høj leveal- 
der. Hvis man ignorerer Saturn ved at 
vige uden om sit ansvar og realiteter- 
ne, falder der brænde ned i form af 
stadige prøvelser, smerte og blokering 
over for livet. Man forbliver et umo- 
dent barn, der bærer på en tung sten. 

Saturn kender du fra Stenbukkens 
tegn. 

URANUS er forandringens gud. Den 
er tvekønnet ligesom Merkur. Den 
æres ved at acceptere forandringer og 
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Uranus 

 

bevidsthedsudvidelser. Hvis man viger 
tilbage fra Uranus' kraft, bliver man 
slynget ind i pludselige fysiske eller 
psykiske forandringer, i et kaos, som 
absolut ikke var planlagt. 

Uranus kender du fra Vandmandens 
tegn. 

Neptun 

 

NEPTUN er drømmenes og fanta- 
siens gudinde. Hun æres ved, at du 
lytter til din indre stemme og forfølger 
dine drømme og spirituelle fornem- 
melser. Ved at acceptere det uhåndgri- 
belige og flydende. Neptun belønner 
med åndelig sensitivitet. Hvis hun af- 
vises eller undertrykkes, reagerer hun 

med tilstande af håbløshed, afmagt, 
hjælpeløshed, grænseløs forvirring og 
usikkerhed. 

Neptun kender du fra Fiskenes tegn. 
 

Pluto 

 
 

PLUTO er ligeledes en gudinde. Og 
hvilken gudinde. Hun er herskerinden 
over dødsriget, hvorfra ingen kommer 
tilbage, medmindre de kan stå nøgne 
over for sig selv. Du ærer Pluto ved at 
se dine dybeste følelser i øjnene og la- 
de dem trænge op til overfladen og 
ud. Det er en åndelig renselsesproces, 
hvor den gamle personlighed skal dø, 
til fordel for en ny, der ligger tættere 
på dit sande selv. Hun hævner sig 
frygteligt ved afvisning eller under- 
trykkelse, idet hun er i stand til at 
splintre et menneskes personlighed og 
forårsage kroppens død. 

Plutos lyse ansigt er intensitet, livs- 
kraft og potens i vid forstand. 

Plutos mørke ansigt er had, afsky, 
begær, jalousi og ødelæggelsestrang. 

Pluto kender du fra Skorpionens tegn. 

 
Planeternes bevægelse 

Set fra Jorden ser det ud, som om de 
10 planeter bevæger sig igennem de 12 
stjernetegn, rundt og rundt i en cirkel. 
Men det er kun set fra Jorden. I vir- 
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keligheden vandrer alle planeterne, 
undtagen Månen, rundt om Solen. 
Det er derfor, det hedder et solsystem. 
Men vi tegner planeternes placering 
ind i horoskopet som de ses fra Jor- 
den. 

Nogle planeter bevæger sig hurtige- 
re, andre langsommere. Deres »om- 
løbstid« står i kapitlet om de enkelte 
planeter fra side 37. 

Planeten Saturn er særlig interes- 
sant, fordi dens kredsløb afspejler ty- 
piske faser i et menneskes liv. 

Saturn er ca. 28 år om at nå rundt 
om Solen. Det betyder, at Saturn ca. 
hvert 7. år »går i aspekt« til sig selv, 
dvs. bevæger sig hen i en ganske be- 
stemt afstand fra det sted, hvor den 
stod i fødselshoroskopet. Hver gang 
den gør det, går det menneske, ener- 
gien påvirker, ind i en ny fase af sit liv. 
Et skridt ind i større modenhed. 

Samtidig er alle kroppens celler 
skiftet ud med nye, sådan at vi faktisk 
har en ny krop hvert 7. år. De år, hvor 
man fylder 7, 14, 21, 28, 35, 42 osv. er 
særlig betydningsfulde. Årstallene kan 
godt variere lidt med et år til hver 
side. 

Når Saturn har bevæget sig en 
gang rundt i hele cirklen og står der, 
hvor den stod i fødselsøjeblikket, har 
vi en fuld »Saturn-runde«. Det sker 
som nævnt ca. hvert 28. år. Derfor er 
der tale om store betydningsfulde ven- 
depunkter i livet, når man er ca. 28, 
56 og 84 år gammel. Hvis man har 
passereret de 28, eller er godt på vej 
derhen, er man ikke i tvivl om Sa- 
turns virkning. Det opleves, som om 
man for alvor er ved at lægge barn- 
dommen bag sig og er ved at være 

 
 
 
 
 
 

fuldvoksen. Det kan være, at man 
stritter imod, hvorefter Saturn kvitte- 
rer med ubehagelige oplevelser, men 
det kan også være, at man nyder fri- 
heden ved selv at kunne bestemme. 

Herskerforhold 

Hver af planeterne har et stjernetegn, 
som de hører sammen med. Man si- 
ger, at en planet »hersker« i tegnet. 
Saturn hersker f.eks. i Stenbukkens 
tegn. 

I skemaet overfor kan du se, hvilke 
planeter, der hersker i hvilke tegn. 

Ude og hjemme 

Udover det tegn, planeten hersker i, 
har den et andet tegn, som fremhæver 
planetens gode egenskaber. Man siger, 
at dette tegn »ophøjer« planetens virk- 
ning. Planeten føler sig hjemme, når 
den opholder sig i et af de to tegn. 

Omvendt er der tegn, som en pla- 
net ikke svinger så godt med. Den be- 
finder sig ikke så godt i tegnet, fordi 
tegnets energi blokerer for eller for- 
vrænger planetens energi. Når en pla- 
net opholder sig i et sådant tegn, bli- 
ver planetens energi »uren« eller »ska- 
delig«. Det er gamle betegnelser, som 
ikke skal tages bogstaveligt. Men det 
betyder alligevel, at planeten i disse 
tegn har en tendens til at vende vrang- 
siden til, således at det menneske, ho- 
roskopet tilhører, skal være særlig op- 
mærksom på selv at sørge for at lede 
planetens energi i en positiv retning. 
Til højre er et skema over »hjemme- 
tegn« og »udetegn«. 

Hvis to planeter opholder sig i hin- 
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andens herskertegn, f.eks. Pluto i Lø- 
ven og Solen i Skorpionen, opfattes 
det som en positiv situation, også selv- 
om disse tegn betragtes som »skade- 
lige« for planeten. Det kaldes recep- 
tion. Den negative virkning mildnes 
og bliver i stedet dynamisk. 

Personlighedens opbygning 

Solen og solherskeren 

Når man lægger et horoskop, er der 
forskellige ting, man særlig skal lægge 
mærke til. 

Man skal først se, i hvilket tegn So- 
len står, fordi Solen er et menneskes 
sjæleenergi, energien fra Selvet. Den 
planet, der hersker over det tegn, So- 
len ligger i, kaldes Solherskeren. 

Hvis Solen ligger i Tyrens tegn, er 

Solherskeren planeten Venus, fordi 
Venus hersker i Tyrens tegn. 

Personen vil i særlig grad være præ- 
get af Tyrens tegn og Venus' energi. 

I Marias horoskop på næste side, kan 
du se, at Solen ligger i Vægtens tegn. 
Marias solhersker er derfor Venus. 

Ascendanten og ascendantherskeren 

Det andet man ser på, er det tegn 
Ascendanten ligger i. Ascendanten er 
det stjernetegn, der befinder sig på 
den østlige horisont på fødselstids- 
punktet, som du kan se på Marias 
horoskop. Det viser et menneskes ydre 
fremtræden, udseende og måde at 
tage indledende kontakt med omver- 
denen på, i modsætning til menne- 
skets indre personlighed. 

 
Symbol 

 
Navn 

 
Hersker i 

 
Ophøjet i 

 
Uren i 

 
Skadelig i 

 

 
Solen 

 
Løven 

 
Vædderen 

 
Vægten 

 
Vandmanden 

 

 

Månen 
 

Krebsen 
 

Tyren 
 

Skorpionen 
 

Stenbukken 
 

 

Merkur 
 

Tvillingerne og  
Jomfruen 

 

Tvillingerne og  
Jomfruen 

 

Skytten og    
Fiskene 

 

Skytten   . 
 

 

Venus 
 

Tyren og Vægten 
 

Fiskene 
 

Jomfruen 
 

Vædderen 
 
 

 
Mars 

 
Vædderen 

 
Stenbukken 

 
Krebsen 

 
Vægten 

 

 

Jupiter 
 

Skytten Krebsen 
 

Stenbukken 
 

Tvillingerne 
 

 

Saturn 
 

Stenbukken Vægten 
 

Vædderen 
 

Krebsen 
 

 

Uranus 
 

Vandmanden Skorpionen Tyren Løven 
 

 

Neptun 
 

Fiskene Skytten 
 

Tvillingerne 
 

Jomfruen 
 

 
Pluto 

 
Skorpionen 

 
Løven 

 
Vandmanden Tyren 
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