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Man in the Mirror 

"I’m starting with the man in 

the mirror 

I’m asking him to change 

his ways 

and no message could have 

been any clearer 

If you wanna make the world 

a better place 

Take a look at yourself 

and then make a change 

Michael Jackson 

Fra LP'en BAD 1987 
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I begyndelsen 

 

Astrologien er lige så gammel som 

mennesket selv. Det er umuligt at 

sige præcist, hvornår det startede. 
Men vi ved, at så snart menne- 

sket kunne skrive, skrev det om 

astrologien. 

De ældste dokumenter, vi ken- 

der, er nogle lertavler, der stam- 

mer fra Babylon år 2400 før vor 

tidsregning. Ud fra hvad der står 

på disse lertavler og andre gamle 

dokumenter kan man regne ud, at 

astrologien må være mindst 7.000 

år gammel. 

Det er svært at forestille sig, 
hvordan man har fundet ud af, at 

der er en forbindelse mellem men- 

nesket og fjerne planeter i univer- 

set. Man ved ikke med sikkerhed, 

hvordan fortidsmennesket tænkte 

eller oplevede. Derfor bliver man 

nødt til at tage fantasien i brug. 

Fortidsmennesket havde f.eks. 

særlig fint udviklede sanser på 

grund af de forhold, det levede un- 

der. Vores forfædre tilbragte stort 

set hele deres liv ude i naturen. 
Her fulgte de på nært hold ikke 

blot årstidernes skiften, men også 

Solens, Månens og stjernernes 
gang over himlen. De var afhæn- 

gige på liv og død af deres iagt- 

tagelsesevne, skarpe sanser og for- 

nemmelse for f.eks. fare og uvejr. 

Solens og Månens indvirkning på 

Jordens forhold har nok været det 

første, mennesket lagde mærke til, 

fordi den er nem at iagttage: So- 

lens lys giver alting liv. Og Må- 

nens bevægelser bestemmer kvin- 

dens frugtbarhedscyklus, samt 

hæver og sænker havet: flod og 
ebbe. 

Mennesket opdagede også, at 

Månen så ud til at påvirke nogle 

menneskers humør. Som om det 

svingede i samme rytme som Må- 

nens faser. Vi kender et ord fra vo- 

res sprog, som viser denne gamle 

iagttagelse. Det er ordet "lune- 

fuld" som egentlig betyder "fuld af 

måne". 

Men Månen har ikke været den 
eneste planet, mennesket lagde 

mærke til. Fjernere planeter som 

Merkur, Venus, Mars, Jupiter og 
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Saturn er uden tvivl blevet stude- 

ret på samme måde. Og de har op- 

daget, at også disse planeters gang 

over himlen faldt sammen med 
forskellige menneskelige karakter- 

træk og begivenheder. 

Udover gentagne iagttagelser, 

som man gav videre fra genera- 

tion til generation, har der sand- 

synligvis været mennesker, som 

har haft særlige evner for at for- 

nemme disse ting. Det kan have 

været den tids "lærde" som glimt- 

vis opfangede en sammenhæng 

mellem mennesker og himmellege- 

mer. 
En spændende beskrivelse af, 

hvordan astrologien kan være ble- 

vet til i vores fjerne fortid, finder 

man i forfatteren Jean Auels bø- 

ger om fortidspigen Ayla. Den er 
nævnt i litteraturlisten bag i bo- 

gen. Heri optræder den gamle 

præst og vismand Mamut. Han 

har erhvervet sig en omfattende 

viden gennem noget, man kan kal- 

de "drømmebevidsthed". Det er en 

tilstand, som beskrives af nuleven- 

de australske negre og andre 

stammefolk over hele verden. Den 

går ud på, at sjælen i drømme el- 

ler trance kan gå ud af sin krop og 

sætte sig i forbindelse med andre 
sjæle både på Jorden og i "det ån- 

delige rige". Derigennem kan man 

erhverve sig viden om livets og dø- 
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dens mysterier. Og man kan kom- 

munikere med andre mennesker 

uden brug af breve, telefon, TV el- 

ler radio. I dag kaldes det telepati, 
klarsyn, fjernvision, intuition 

m.m. 

Meddelelser gennem drømme, vi- 

sioner og åbenbaringer har altid 

spillet en overvældende rolle i 

menneskehedens historie. 

I Biblen, der er fundament for 

millioner af menneskers livsopfat- 

telse, kan man f.eks. læse om præ- 

sten Ezekiel, der modtager et 

"syn". Han ser 4 levende væsner, 

der står over for hinanden i en fir- 
kant. De fire væsner er en okse, 

en løve, en ørn og et menneske. De 

figurer, Ezekiel ser, er de samme 

symboler, som astrologien altid 

har benyttet sig af. Oksen er Ty- 

rens tegn, løven er Løvens tegn, 

ørnen er Skorpionens tegn og men- 

nesket Vandmandens tegn. Fra 

gammel tid har Skorpionens tegn 

haft både ørnen og slangen som 

symboler. Den cirkel, som stjerne- 

tegnene ligger i, kalder vi Dyre- 
kredsen. Og netop her befinder 

disse fire tegn sig over for hinan- 

den i en firkant. Fire af de 12 

apostle blev forbundet med hvert 

af disse symboler. Lukas fik oksen, 

Johannes ørnen, Marcus løven og 

Mattæus det vingede menneske. 

Man kan gå ind i næsten enhver 

kirke og se dem afbildet sammen. 

Man finder de samme fire skik- 

kelser i den egyptiske sfinks, som 

Hvert af sfinksens symboler svarer til en 

livsalder: 

Barndom-Tyren, 

Ungdom-Løven, 

Voksenalder-Skorpionen, 

Alderdom- Vandmanden. 

består af en løvekrop med ørnevin- 
ger og menneskeansigt. De ældste 

sfinkser har også en kvindes bry- 

ster, som man forbinder med 

frugtbarhed og Tyren. Sfinksens 

gåde er at få de fire modsætninger 

til at balancere i harmoni. Tyren 
står for den materielle verden - 

behovet for at spise, få tøj på krop- 

pen og et sted at bo. Løven er det 

kreative - behovet for at skabe og 

udfolde sig af lyst. Skorpionen står 

for forvandlingen - behovet for at 

overvinde sine egoistiske følelser 

og hæve sig over dem i uselvisk 
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