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Dette uomgængelige filosofiske spørgsmål er svært at besvare. Det mest almindelige svar er, at
der er fri vilje til at vælge den måde, hvorpå vi vil arbejde med parametrene i vores astrologiske
sammensætning, men vi vil forsøge at komme frem til en mere fuldkommen forklaring.
For at få et mere komplet billede, vil vi starte på det sted, hvor sjælen beslutter sig for en ny fysisk
inkarnation, hvilket sker en betragtelig tid før den aktuelle fysiske fødsel. Først udsender sjælen en
impuls med det formål at sætte en bevægelse i gang, der tiltrækker stof fra det mentale plan for at
skabe mentallegemet til den kommende inkarnation.
Denne proces fortsætter på astralplanet og på det æteriske plan. Alt dette udføres med megen
overlapning, men når det æteriske legeme er ved at være færdigt, er den fysiske fødsel nær, fordi
der nu er en sammenkædning mellem det mentale, astrale og æteriske legeme.
Vi er ikke i en position, hvor vi kan forstå denne før - fødsels proces klart, fordi vi jo lever i vores
fysiske kroppe, og fungerer på det fysiske plan, men vi får to vigtige facts fra dette billede. Når en
sjæl sender sin projektion ned fra det kausale plan, medfører det en begrænsning, fordi der under
en given inkarnation ikke bygges legemer af alle stoftyper. Sjælen sender kun en del af sig selv i
inkarnation. Det ville ikke kun være umuligt at legemliggøre sjælens helhed på det fysiske plan,
men den undervisningsværdi, der ligger i begrænsning, ville også gå tabt, og vi lærer ved at opleve
begrænsninger på forskellige livsområder; begrænsninger påvirker os til at være mere
opmærksomme. Karma indgår også i disse restriktioner, fordi en bestemt legemstype
prædisponerer os til et bestemt liv. For det andet fortælles det os, at retningen i vores liv er
bestemt af sjælen i overensstemmelse med formålet for en given inkarnation, selvom udkommet
eller resultatet ikke kan vides før livet på det fysiske plan er gennemlevet. Sjælen giver kun en del
af sin pragt til projektionen, selvom sjælen på en måde er tilstedeværende hele tiden. På sit eget
plan ved og inkluderer sjælen mange flere indhøstede erfaringer end en fysisk skabning vil kunne
forstå, selvom det er muligt at blive en udviklet skabning.
Ved den fysiske fødsel sker der ved det første åndedrag en form for elektrisk opladning af det
æteriske legeme. Denne opladning er meget elektrisk af natur, fordi det æteriske legeme er
forbindelsen mellem det fysiske legeme og de højere planer. Det opretholder samtidigt en sund,
vital og lovmæssig tilstand i legemet, og er af den årsag også kendt som sundhedsauraen.
Før vi kan gå videre med vores undersøgelse i forhold til, hvilken grad af fri vilje, der er for et
menneske eller en gruppe, må nogle få astrologiske udsagn fra den astrologiske lære forklares.

Den første relaterer til periodicitet eller livsstadier. Som vi ved, er livet en proces med vækst og
modning, og disse processer er påvirket af visse astrologiske faktorer. Månen har fra fødslen en
aktiv indflydelse; så begynder Merkur sin aktive rolle ved 7-årsalderen. Solen begynder at have
indflydelse på livet omkring 14-årsalderen, Venus omkring 21-årsalderen, Mars omkring 28årsalderen og Jupiter omkring 35-årsalderen, hvor mennesket begynder at blive en moden
medsamfundsborger. Saturn bliver aktiv omkring 42-årsalderen, Uranus omkring 49-årsalderen,
Neptun omkring 56-årsalderen og resten af ens liv hører til Pluto. Alt i alt varer hver periode
omtrent 14 år.
Der forekommer dog overlapninger i denne proces, og der er forskellige meninger om længden på
perioderne. Nogle astrologer siger, at hver periode er på 7 år og andre siger 10 år. Med det er i
virkeligheden en proces, og disse perioder bygger ovenpå hinanden, og er akkumulerende i deres
effekt. De planetariske energiers kraftpåvirkning kan i de senere stadier begynde at påvirke
tidligere i livet, men indflydelsen er ikke så bevidst, og der er mindre aktivering. For eksempel kan
et barn synes ældre end det er og udvise modenhed i sin væremåde, hvis Saturn er stigende (1)
ved fødslen. Et barn med Neptun stigende kan måske vise væsentlig psykisk sensitivitet, som, hvis
den aktiveres i barndommen, kan forårsage problemer. Det er bedre at give et barn plads til at
vokse roligt og normalt (i teorien til omkring 21-årsalderen) før psykisk sensitivitet udvikles. Vi kan
også se det hos børn, som er født i Krebsens tegn, hvor herskerne er Månen og Neptun. Først skal
legemerne bygges, og dernæst udvikling gennem legemerne, selvom der er nogle få særtilfælde i
forhold til denne regel. Mozart, som havde Merkur og Solen i opposition til Neptun og Månen i
konjunktion med Pluto i sit horoskop, begyndte at komponere og spille meget tidligt i sit liv. Vi
kunne tilføje, at han også døde temmelig ung.
Det er helt normalt at opleve flere mystiske eller okkulte planetariske indflydelser i en ældre alder
fra 49-årsalderen og fremefter. I alderen 27 - 29 år oplever mange mennesker en ny energi, der
påvirker dem til at sætte en proces i gang, som ofte fører til ændringer i deres personlige liv. Mars
er aktiveret i 28-årsalderen og vil ofte modificere det, der påbegyndtes 7 år tidligere, eller ens indre
bevidsthed ændres.
Nu kommer vi til en anden astrologisk lære af væsentlig betydning: Et menneske er sensitivt
overfor forskellige energier i overensstemmelse med hans eller hendes indre udvikling. Der
mangler affinitet til visse påvirkninger, fordi kroppens legemer ikke kan respondere på disse
påvirkninger. Dette er et spørgsmål om sjælsudvikling, som Tibetaneren(2) omtaler i relation til
stjernetegnet Jomfruen ” Virgo er jomfrumoderen som tilvejebringer det, som er nødvendigt for den
mentale, emotionelle og fysiske udtryksform for den skjulte, men evigt nærværende
guddommelighed ” (3). I dette tilfælde vil indflydelsen kun forberede vejen for respons i en fremtidig
inkarnation. Denne smukke opfattelse belyser, at alle muligheder er til stede i en inkarnation, men
at gøre brug af dem afhænger af den frie vilje.
Hvor sensitiv er det æteriske legeme for forskellige indflydelser? I Mozarts tilfælde var
sensitiviteten stor. Evnen til at respondere på planetariske indflydelser forekommer i forbindelse
med alle planeterne, men det er i særdeleshed i forbindelse med indflydelsen fra Uranus, Neptun
og Pluto. Jeg har meget ofte set, at dem der er interesseret i det mystiske eller okkulte, har

Uranus, Neptun og Pluto i en fremtrædende position i deres horoskop. Det er et faktum, at man
skal være prædisponeret for at kunne respondere på planetariske indflydelser. Det understreger
den okkulte vigtighed om at bygge egnede legemer før evnen til sensitivitet overfor nye
forbindelser eller indflydelser opøves. Vi må bygge et sundt fundament før vi fortsætter
opbygningen efter de himmelske modeller.
Indre udvikling, som har betydning for hvor sensitive vi er overfor påvirkninger, relaterer også til
den astrologiske undervisning om aspekter (4) eller om graderne mellem planeterne og deres
indflydelse. Oppositioner (5) og kvadrater (6) fortolkes ofte som spændingsaspekter mellem
himmelske legemer, og tyder ofte på problemer og konflikter i forhold til konstellationen;
Tibetaneren bruger ordet proces for kvadrater og ordet muligheder for triangler. Alligevel betyder
kvadrater eller oppositioner ikke altid problemer i det ydre liv. Der vil være en konflikt, men den
indre situation kan måske håndteres på en konstruktiv måde, der efterfølgende vil lede til en
konstruktiv handling, når kvadratet på grund af stjernernes fortsatte bevægelse opløses og bliver til
en triangel(7) eller en sekstil.
Nogle mennesker tager sig af spændingen, og det styrker deres evne til at håndtere den, andre
kan ikke. Nogle mennesker er mere modtagelige for nye ting og lektioner og lærer hurtigt, derfor er
de i stand til at tackle et kvadrat eller en opposition hurtigere og mere konstruktivt end andre. Det
er et spørgsmål om sjæl – personligheds integration, som bør tages i betragtning før horoskopet
tolkes, som Tibetaneren så klart udtaler, men kvadrater og oppositioner kan være svære selv for
mere udviklede mennesker og nærmest umulige for en person med megen stolthed. Under alle
omstændigheder kan der begås mange fejltagelser i den astrologiske fortolkning af kvadrater og
oppositioner, hvis astrologerne ikke kender horoskopets underliggende tema. Desuden kan en
person blive forvirret eller stresset, hvis han eller hun er under indflydelse af et kvadrat, fordi
personen ikke er i stand til at adskille sig fra den, og derfor kun kan se den ene side af situationen.
Hvis en person er i stand til at se og håndtere alle dets aspekter, så vil der være lært noget nyt af
kvadratet; han eller hun er ikke længere underlagt dets indflydelse. For at være helt ærlig så tror
jeg, at enhver af os har været i en situation, hvor vi har kunnet se situationen klart, men hvor det at
handle på den uden tilknytning til udfaldet stadig var vanskeligt og krævende. Imidlertid er det
igennem korset, at vi vokser, og korset er formet af fire kvadrater.
Lad os nu se på spørgsmålet om fri vilje kontra forudbestemmelse. Når vi har et kortlagt horoskop,
der indeholder forskellige tegn og planeter i forskellige positioner, hvad betyder det så? Disse
planetariske positioner er selvfølgelig vigtige for horoskopets tema, og vi må huske, at det er
horoskopets tema, som skal virke sammen med dem. Forudbestemmer disse positioner så
udfaldet af ens liv? Nej, og der er mange årsager til det; for det første har personen allerede levet
gennem mange inkarnationer og lært en masse. Derfor må der være villighed til at erkende og give
respons på det, der ikke umiddelbart er åbenlyst i horoskopet, med det mener jeg, at personen
ikke behøver at gå igennem alt, hvad horoskopet indikerer.
Han eller hun kan måske også vise træk, som ikke er indikeret i horoskopet overhovedet.
Ikke desto mindre skal denne person stadig lære at håndtere nye energi kombinationer i relation til
dem, der allerede er tilegnet. Meget ofte er de tegn, der ikke er repræsenteret i et horoskop
allerede ganske stærkt udviklede. Lad os tage Hitler som et eksempel. Tibetaneren siger: ”Hvilken

rolle Løvens tegn spillede i Hitlers personlige horoskop ved jeg ikke, for jeg har ikke undersøgt det,
men det spiller en vigtig rolle i horoskopet for hans sjæl”, men i hans horoskop er kun Saturn
(zenit) i Løven, som i sig selv er ganske beskrivende for hans indflydelse og skæbne, men som
ikke kan forklare alt i forbindelse med hans påvirkningskraft. Derfor må vi, når vi prøver at tolke et
bestemt punkt eller position i horoskopet, huske, at et bestemt punkt ikke har en isoleret effekt og
at den forklaring, der afledes af punktet er relativ eller delvis rigtig. For at foretage analysen så
konkret som muligt må vi tage helheden, syntesen og samspillet mellem alle indflydelser i
betragtning.
For det andet farver det land, vi er født i vores reaktioner i relation til vores horoskop. Udlægningen
vil være forskellig for en person, der er født i Finland i forhold til én, der er født i Saudi Arabien.
Kulturarven i disse to lande er meget forskellig. Det kollektive pres kan være så stærkt, at en
individuel reaktion på en bestemt planetarisk indflydelse vil hælde mere i den ene retning end den
anden. Ingen eksisterer i et tomrum.
For det tredje bliver vores resultater påvirket en hel del af vores umiddelbare omgivelser. De
arketypiske roller, som vi spiller i vores respektive miljøer og den måde vi kommunikerer med
mennesker og grupper på, påvirker os til at reagere på en meget personlig måde i mange
forskellige situationer. For eksempel er de arketypiske reaktioner på en mand eller en kvinde så
forskellige, at astrologer bliver nødt til at finde ud af kønnet på vedkommende før horoskopet
opstilles.
For det fjerde er forskellige grader af beredthed afgørende under forskellige livssituationer. Nogle
situationer kan let håndteres af én person, men ikke af en anden. Hvis du bliver indkaldt til at
kæmpe for dit land, og du har et horoskop med ”fredelige” indflydelser, vil udfaldet være
anderledes end hvis horoskopet havde” krigeriske” indflydelser.
På grund af de ydre omstændigheders påvirkning vil to ens horoskoper fremkalde forskellige
resultater.
For det femte kan der endda ske det, at ens omgivelser og den fremherskende modus operandi
kan forhindre et bestemt tema i at blive udviklet, eller det kan medføre, at temaet afvikles for
hurtigt.
Fra alt det ovennævnte kan vi forstå, hvorfor astrologiske indflydelser udvikler og arbejder på
mange forskellige måder. F. eks. behøver et aspekt, som viser en tendens til asocial opførsel,
overhovedet ikke at komme til udtryk. Der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvordan en
bestemt person udvikler sig i forhold til konfigurationen i hans eller hendes horoskop. Jeg siger
ikke, at det ikke er umagen værd at få tolket sit horoskop. Faktisk er det vigtigt, fordi det fokuserer
på det nuværende liv og giver det retning. Selvom retning og fokus er defineret før fødslen, har jeg
prøvet at understrege, at ethvert levende menneske har en relativ fri vilje i løbet af sin fysiske
inkarnation. Det kan kun være relativt, fordi vi er en del af et større hele, og bestemte stjerners
positioner giver os visse måder at opføre os på og en indre energi, som vi ikke kan ændre med
viljen.

F.eks. vil Mars på ascendanten give os masser af energi i vores tilgang til livet, og for mennesker
med denne placering vil det være svært at udvise en fredelig og eftertænksom holdning. Alligevel
er vi ikke automatisk under astrologisk indflydelse, som nogle ikke intuitive astrologer kunne
foreslå. Astrologi er en psykologisk, mental, okkult videnskab. Den tilhører ikke de mange konkrete
videnskaber, selvom vi i vores fortolkninger af indlysende grunde prøver at være så konkrete som
muligt.
På dette punkt ville det være nyttigt at diskutere, om karma kan ses i et horoskop og på hvilken
måde. Jeg vil mene, at præcise formuleringer af karmiske faktorer i et horoskop er meget svære at
definere. Tibetaneren gav ikke præcise formuleringer på disse faktorer, selvom han gav nogle hints
til den rigtige retning i denne henseende.
Jeg tror ikke, at vi er klar til at håndtere den slags præcise informationer på en konstruktiv måde.
Menneskehedens kærligheds natur og den overordnede menneskelige disciplinering er ikke
udviklet nok. Vi kan sikkert forestille os, hvor skadelig en sådan tolkning kan blive, hvis en
egoistisk, indbildsk eller hadefuld person brugte denne slags informationer mod en anden person.
Selvom det ville være nyttigt at lære mere om, hvordan det vises i et horoskop.
Saturn er planeten for karma, men andre planeter har også en karmisk indflydelse. Både Mars og
Jupiter kan arbejde på denne måde, specielt hvis de har nogle svære aspekter. Karmiske faktorer
kommer ofte gennem en kombination af mange astrologiske mønstre. Månen som hersker over
kroppen, der er skabt i fortiden, og den nordlige og sydlige måneknude (som er i hinandens
modsatte tegn) er også indflydelsesrige. Men tolkningen er ofte svær. Bortset fra Saturn nævner
Tibetaneren tre andre karmiske planeter, men han har ikke navngivet dem.
Den karmiske indflydelse fra Saturn, der også omtales som mulighedernes planet, kunne ses som
en tur ned ad en vej, hvor begivenheder ikke kun ses i det fjerne, men også på begge sider af
vejen. Dette billede symboliserer vores psykiske og mentale sind. Der dukker noget op på den ene
side af vejen, som kræver vores opmærksomhed, men vi må også tage hensyn til det værdifulde,
som vi har placeret på den anden side. Vi kommer under kollektivt pres fra én side, men ser
samtidigt nogle muligheder dukke frem i nærheden. Eller vi møder nogen på vejen og så husker vi
nogle erfaringer, som vi havde med lignende personer i fortiden. Vi ser måske nogle indbydende
landskaber forude, men vi kan ikke nå derhen; i stedet dukker en hindring op foran os. Men
ligesom på en rejse er vi en erfaring rigere: Vi kommer et eller andet sted fra, et sted vi har lagt
bag os, til det sted, hvor vi i øjeblikket befinder os med dets betingende vilkår. Vi er på vej frem til
et sted, som stadig er foran os og som vi prøver at forestille os, at vi arbejder hen imod, og det
kræver ofte et valg.
På denne måde arbejder karma. Jeg har selv gentagne gange valgt en bestemt handling i en
speciel situation. På forskellige korsveje i mit liv præsenteres andre muligheder altid for mig. Jeg
har min karma, men Saturn vil fortsætte med at give mig valg og muligheder.
De omstændigheder vi møder på vejen, vores holdning til dem, og den måde vi reagerer overfor
dem på, er også forskellig fra person til person. Hvis vi altid ser tilbage, skrider vores fremskridt
langsomt frem, og der er større mulighed for at snuble. Hvis vi stormer frem alt imens vi negligerer,

hvad vi har lært i fortiden, begår vi fejl. Der kan også ske fejl i nuet, hvis vi mangler perspektiv og
ikke er sikre på, hvor vi står. Det er også vigtigt, at vi undervejs hele tiden har stor forståelse og
opmærksomhed på vores omgivelser og opretholder disciplinen, fordi Saturns tunge vej anlægges
på disse kvaliteter.
Nogle gange ønsker vi at udsætte en beslutning, eller vi ønsker ikke at gå fremad, fordi vi tror, at
omstændighederne ikke er gunstige. Vi er bange eller vores stolthed forhindrer os. Mulighederne
for at afvikle noget karma, som kunne have ledt os til yderligere forståelse og udvikling, går
dermed tabt. Det er også sandt, at vi ikke kan se hele vejen med det samme, og hvis vi vælger at
skifte retning ved en korsvej, vil et nyt mønster dukke op, der igen vil kræve nye måder at se og
handle på. Det er meget typisk for Saturns indflydelse og dens energier. Saturns indflydelse giver
muligheder for vækst og den overordnede udvikling igennem mange inkarnationer er foretaget
under Saturns indflydelse.
Landskabet som vi møder på vejen og hvordan vi reagerer på det er én side af Saturns karmiske
indflydelse. Jupiter er en anden karmisk indflydelse, som kan fremkalde nærværelse, rette
holdninger og rette relationer. Den karmiske indflydelse fra Mars påvirker vores energi, mod,
hengivenhed og mål. Venus udvikler vores mentalitet, skelneevne og kærlige forståelse. Merkur
giver intuition og vision samt evnen til at se de mange facetter i en given situation som en helhed.
Neptun kan også have en karmisk indflydelse, der kan fremkalde mystiske aspirationer, syner fra
den åndelige verden og en inklusivitet i den person, som Neptun berører. Uranus hjælper os med
at forstå sammenhænge til at udtrykke og lære rytmer og ritualer, samt kaste lys på okkulte idéer.
Pluto hjælper os med at transformere vores skyggesider, den destruerer med henblik på frigørelse,
og giver udholdenhed til at fortsætte selv gennem maya, blændværk og illusion.
Pluto er forløberen for Vulkan, smeden, som arbejder med præcision hurtighed og udholdenhed.
Vulkans Indflydelse er også til stede, og mange mennesker er ved at reagere bevidst på denne
energi. Der er så mange forskellige indflydelser, så det er ikke nogen overraskelse for mig, at
mennesker har så mange forskellige meninger. Men vi behøver ikke at beskæftige os med alle
disse indflydelser på én gang. Vi får kun den del, vi kan klare og lære ud fra.
Tibetaneren fortæller os, at åbenbaringen af de karmiske love, som vedrører grupper og de enkelte
i disse grupper, vil komme gennem tegnet Krebsen, når det mentale og psykiske stade hos
menneskeheden er tilstrækkelig udviklet, og at fortolkningen af disse love må fødes i Krebsens
tegn. Det er klart, at denne tid ikke er kommet endnu og jeg tror, at der endnu vil gå lang tid, før
dette er muligt. Hvorfor kommer disse love ikke gennem Stenbukken eller Vægten, som er tegnene
for Saturn og Saturns ophøjelse? Krebsen er porten til en ny inkarnation, men det er også tegnet
for énhed. Det er det store manifestationstegn, og gennem dets indflydelse manifesterer
mennesker og grupper en ny begyndelse og en ny vækst på det fysiske plan. Dette tegn styrker
også psykiske forbindelser mellem mennesker i grupper, og det styrer traditioner, offentlige
meninger og masse-psykologi.
I vore dages verden forhindrer de materialistiske og separatistiske holdninger, som dette tegn
støtter, den højere mentale udvikling i retning af at tænke karmisk, men muligheden for det er altid
til stede. Vi skaber løbende karma i vores forhold til andre, og derfor er det stort set et gruppe

fænomen. Nu til dags er karmisk tænkning alt for personligt og individualistisk, og det hindrer ofte
en klar forståelse af de karmiske love, så vi kan handle og relatere til andre med visdom.
Nu da Vandbærerens tidsalder kollektivt er over os, vil udvikling i gruppe sammenhænge og
gruppe tænkning i små såvel som store grupper, såsom nationer, blive muligt. Tegnet
Vandbæreren beriger Krebsens kendetegn, fordi Vandbæreren, når den er udviklet, er det mentale
tegn for gruppebevidsthed, og det er også det 8. tegn fra Krebsen eller tegnet for Krebsens
transformation.
Når det fysiske plans liv ender med døden, vender vi tilbage til sjælen, som indledte
inkarnationsprocessen fra begyndelsen. Vi lærer uundgåelig noget for hvert liv på Jorden, specielt
hvis sjælen har været i stand til at fange personlighedens opmærksomhed, for så kan sjælen i
stigende grad lede os til et større lys og til at udvise en kærligere natur. I næste inkarnation vil de
astrologiske betingelser skabe et menneske med en anderledes natur, fordi den frie vilje har
påvirket os et helt liv. Sjælen har også nye planer for det nye menneske på det fysiske plan, fordi
den også er mellemled mellem Himmel og Jord, udover at være vores kloge lærer og Mester i
Hjertet.
1) Planethersker over ascendanten - det opstigende tegn.
2) Den tibetanske Mester Djwhal Khul
3) Esoterisk Astrologi af Alice A. Bailey s. 233
4) Himmellegemernes indbyrdes vinkelafstande
5) En vinkel på 180 grader
6) En vinkel på 90 grader
7) En vinkel på 120 grader
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