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H O U L B E R G S  H J Ø R N E

Relationsastrologien vil blive det nye ‘sort’. Vi er som mo-
derne mennesker ved at være mætte af kun at kigge på os
selv, og trænger til at udvide vores interessefelt til også at
omfatte de nærmeste og vores sociale netværk. Dette giver
to ‘nye’, men ikke ukendte typer af horoskoptydning, der
på sin vis hænger sammen, men som alligevel kan anskues
som tydeligt forskellige: Familieastrologien og socialastro-
logien.

FAMILIE-ASTROLOGI eller slægtsastrologi handler om
tydning af horoskoper individer imellem, altså individ-in-
divid tydning. Dette område indebærer to discipliner. For
det første parforholds-tydningen, som teknisk kaldes syna-
stri, og som mange kender allerede. Den handler om sam-
spillet mellem to ligeværdige personer, hvor man ser efter
deres ressourcer i samspillet og de problemer, som må lø-
ses. For det andet arveligheds-tydningen, der handler om
relationen mellem forældre og børn. Denne relation er ik-
ke ligeværdig og frembyder nogle særlige problemstillinger,
som vi normalt sammenfatter i begrebet ‘opdragelse’.

SOCIAL-ASTROLOGI handler om tydningen af horo-
skoper for individer og grupper, navnlig en individ-gruppe
tydning, men også gruppe-gruppe tydning. Området er en
del af det vældige, klassiske felt, der kaldes mundan-astro-
logi, latin for ‘verdens-astrologi’, også kaldet ‘videnskaben
om relationer’. Alle mennesker indgår i sociale netværk og
er medlem af flere grupper i vores samfund. Ikke nødven-
digvis som noget, man spekulerer nærmere over, men
astrologisk set er alle disse relationer en del af vores socia-
le virkelighed. 

Der er skoleklasser, fester, foreninger, nabofællesskaber
osv., dvs. utallige grupperinger, hvor den vigtigste er fami-
lien, anskuet som gruppe. Denne indstiftes normalt ved

forældres giftermål, eller når de vælger at flytte sammen.
Derigennem betragtes familien ikke blot som en samling
af individer, men også som en social gruppe, der har sit
eget liv. Ægteskabelige problemer handler på denne måde
ikke kun om dig og mig, men også om ‘os’, set som fælles-
skab.

Inter-aspekter
Det er på tide at tage fingeren ud af navlen, kan man sige.
Astrologien har de seneste årtier været centreret om den
enkelte person og det individuelle horoskop. Tiden er
uden tvivl kommet til at løfte blikket og se nærmere på vo-
res relationer til andre mennesker. Ikke kun anskuet ud fra
det enkelte horoskop, men set i samspillet mellem flere ho-
roskoper.

Mennesker har fødselshoroskoper, hvilket rummes inden
for det klassiske område natal-astrologi, latin for ‘fødsels-
astrologi’. Også grupper har ‘fødsels-horoskoper’, der er
opstillet for hvornår man vælger at gå sammen omkring et
projekt eller et formål. Man kan her se, hvordan menne-
sker påvirker hinanden, ved at se på aspekterne mellem to
horoskoper, teknisk kaldet inter-aspekter. Ligeledes kan in-
teraktionen mellem en person og en gruppe ses på inter-
aspekterne mellem personens horoskop og gruppens horo-
skop.

For nogle vil det være overraskende, at horoskoper på den-
ne måde kan påvirke hinanden, men det kan de. Rent
praktisk sammenholder man dem gerne to og to ad gan-
gen, men antallet af horoskoper, der på denne måde kan
sammenlignes, vil kun være begrænset af astrologens ka-
pacitet for at holde trådene samlet. Relationsastrologien vil
blive den næste store udfordring at tage op for de astrolo-
giske uddannelser.
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