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Jeg har alltid vært en sannhetssøker
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«Lys og Mørke», er
navnet på Mia Gundersen

Lelienhofs siste CD.
Velvalgte ord fra en

Skorpion med
Vektascendant og Månen i

Tvillingen. Mia er
dramatisk, hun er

skuespiller og sanger, - og
lever et liv i kunstens

kontrastrike og
spenningsfulle verden. I sitt

eget liv har Mia også
opplevd begge sider.

Åpenhjertig har hun fortalt
om at veien til scenen og
rampelyset ikke var noen

dans på roser, men krevde
sitt forarbeid av å se på

mørket i seg selv, og finne
sitt eget lys, stole på det,

og la det skinne.
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- Føler du at du har to sider? En imøtekommende,

elskverdig, åpenhjertig, bidragsvillig og diplomatisk side

som ikke liker konflikter og vil alt det gode. Og så en annen

som er kompromissløs, som ikke liker utenomsnakk og

krever ærlighet og oppriktighet. Slik at når det virkelig

gjelder er du veldig bestemt og direkte? (1)

- Ja, dette føler jeg meg veldig igjen i.  Folk liker meg godt når
de treffer meg. Jeg blir tatt godt i mot og jeg føler meg veldig
privilegert, sier Mia.  På den annen side klarer jeg ikke å leve
med uærlighet eller urettferdighet. Jeg er alltid på jakt etter det
indre, den indre delen av mennesket. Jeg vil dele og møte
mennesker tett på. Hele mitt liv er basert på å møte denne
ærligheten i meg selv og andre. Dog har jeg lært meg å ha litt
tålmodighet, da mange er blitt skremt når jeg setter i gang. Jeg
er et stort kakestykke og de fleste klarer bare en liten del. Ikke
at jeg krever mye oppmerksomhet og er voldsomt frampå, for
det er ikke så mange som jeg virkelig slipper inn på meg.

- Det  er mye i horoskopet som tyder på at du er utadvendt,

liker å kommunikere og trenger et publikum.  Men synes du

ikke også at du har et behov for å beskytte deg, og verne om

dine mer følsomme sider?  (2)

- Det er merkelig at dette stemmer så godt. Alle oppfatter meg
nettopp så utadvendt og lett, men rent faktisk føler jeg også et
sterkt behov for å forsvare meg.  Det kan ha sammenheng med
at jeg ble trødd en del på i oppvekst og skolegang. Så min tillit
og evne til å stole på andre er nok litt svekket.  Jeg har ikke
behov for å eksponere meg i utrengsmål, selv om jeg har et
stort behov for anerkjennelse, sier Mia.

- Horoskopet foreslår at du er en sannhetssøker, og at det

er viktig for deg å finne mening i livet. Stemmer det at du

alltid har søkt etter å trenge dypere i livets mysterier?  (3)

- Ja, helt enormt, jeg har alltid vært en sannhetssøker. Jeg har
oppdaget at ved å se innover, har jeg funnet mer sannhet enn
ved å se utover.  Mitt store vendepunkt var da jeg lærte å stole
på meg selv. Det var nærmest en åpenbaring. Jeg innså at jeg

Astrologiske kommentarer
I mer opplyste tider, hvor barn lærer astrologi på

skolen, vår plass i solsystemet er like selvfølgelig som at

jorden er rund og alle kan sin astrologi, kunne Mia

Gundersen Lelienhof allerede på et tidlig tidspunkt blitt

oppmuntret til å peile seg inn på skuespilleryrket. Man må

jo nesten være astrologisk blind for ikke å se at dette er

et liv skapt for å underholde, sjarmere og utstråle kraft.

En godt aspektert Venus, mektig og strålende i sitt eget

tegn, og på Ascendanten, er et vakkert syn i et hvert

horoskop, den sjeldne gang det forekommer. Alle vil føle

seg vel i hennes nærvær. Venus stråler av sjarm, harmoni

og velbehag, og ikke la oss glemme en bedøvende duft av

kvinnelighet som oser mot oss. Venus kjærlighet går aldri

av moten, og en så rik tilgang på henne blir lagt merke til.

Det åpner dører.

Men Mia har også sin maskuline side i behold. En Mars i

sitt eget tegn i Skorpionen er ikke til å spøke med. Her er

jernneven under silkehansken, som gløder av lidenskap,

vilje, konsentrasjon og et blikk som ikke flakker, men øyne

og fremferd  som spidder deg, og trollbinder sitt

publikum.Trekker det videre ned i Skorpiongryten og

forvandler det.

Saturn, som den tredje planeten i sitt eget tegn er også

en mektig herre, og del av denne troikaen av sterke

planeter som regjerer dette horoskopet, og danner

grunnlag for nøkkelord som sjarm, intensitet og alvor.

Saturn er læremesteren, og spenningen eller kvadraturet

til Merkur, som disponerer over hennes Måne, er

nøkkelen til å forstå at veien til suksess ikke kom av seg

selv.

Lys og mørke er et Skorpiontema mer enn noe. Og i

overensstemmelse med dette tegnets ryggmargsfølelse, at

det er ingen snarveier til himmelen, men veien går

gjennom helvete. Vi må ned i underverdenes mørke,

fuktige, stinkende kjellerrom, på dypet av vår egen smerte

for å bli hele mennesker. Og som en larve åpne seg og bli

til en sommerfugl.

1) Med en lett og munter Måne i Tvillingen, som liker fest,

moro, tull og tøys, elsker å underholde og skal ha med seg

siste nytt, for å like raskt å gi det videre til andre, er det

en sterk kontrast til energiene i Skorpion og Steinbukk,

tegnet for mafiabosser, diktatorer og folk man ikke

kødder med. Vektascendanten er så definitivt på lag med

Månen, og et vakkert trigon er som måneskinn med en

magisk effekt på åpenhet, imøtekommenhet og ikke minst

kontakt med media og publikum. Men det er ingen tvil om

at dette er fasaden, og bak dette slumrer dypere krefter

som mener alvor når det gjelder.

2) Med konsentrasjonen av planeter i den østlige

hemisfæren av horoskopet, sentrert om Ascendanten, er

selvforståelse, identitetsøken og forsvar helt sentralte

grunntema. Behovet for å verne om seg selv, sin sårbarhet

og som Skorpioner flest holde kortene tett til brystet,

gjentas mange steder i horoskopet, som den dramatiske

spenningen mellom det indre og ytre, mellom humor og

alvor, mellom lys og mørke.

Mia Gundersen
Lelienhof
27.okt 1961
Kl. 5.10
Stavanger



April/Mai/Juni - 2006 - Zodiac   27

3) Solens konjunksjon med Neptun sender de fleste på en

reise til de sannhetsøkendes verden. Grunnårsaken er en

vag og fjern farsfigur som på tross av at han ble idealisert,

ikke gav henne god nok identitetsfølelse, men som hun i

steden må finne selv. Hun må kjempe for å finne sitt eget

ståsted, og det åpner slusene til filosofi, religion, mystikk

og vandringen i den alternative verden. Men det er også

en sorg her, en skuffelse over noe som mangler. Svakheten

er at det kan gi desorientering, livet føles som en tåke,

man vet ikke hvor man hører til eller hvor man skal hen.

Men styrken er at dette også kan gi svar, og når dette står

i Skorpionens tegn, finnes svarene dypt inne i seg selv.

4) Intens, elskverdig og seriøs er stikkordene for Mars,

Venus og Saturn, og tegnene de styrer, Skorpion,Vekt og

Steinbukk. Man vil også kunne finne denne dynamikken

knyttet til Merkur, en helt sentral planet i horoskopet. Den

er en sjarmør i Vekten, men presset fra halvkvadraturet fra

Pluto sender henne dypt inn under overflaten, gjør henne

oversensitiv for hemmeligheter, mistenksom og som en

frøken detektiv som ikke tar smil og tenner for gitt. Det

er selvsagt nok å være Skorpion for å fanges av en slik

karakterstikk, men horoskopet viser ofte sin holografiske

natur, hvor hver minste del reflekterer helheten, og gjentar

grunntemaene.

5) Det er sparsomt med ild i dette horoskopet. Og med

den nordlige noden i Løven er dette et helt sentralt

læretema, å gå fra luft til ild. Å omsette ideer til handling,

og forvandle inspirasjon til initiativ og entusiasme.

Løsningen når man ikke har dette i seg selv, er å hente det

fra andre, og det er gunstig å omgås ildfulle personer. Med

har et valg mellom å velge det negative eller det positive.  Det
vekket en enorm kraft i meg.  Og skal jeg kunne uttrykke noe
positivt, må jeg også kunne se mine gode sider. Livet dreier seg
om å uttrykke det gode, og dette er kanskje menneskets største
ressurs. Som lys kaster skygge henger dette sammen.  Og man
må  heller ikke være redd for mørke, og også erkjenne den
siden av seg selv.

Jeg har aldri kommet til noe religiøst standpunkt, men jeg tror
at våre muligheter ligger i våre egne tanker, og det ligger en
enorm kraft i å stole på oss selv.  Det er vi som må skape våre
egne oppgaver, og vi må lære å takle dem. Vi må selv finne
lykke og sannhet.

En venninne av meg som studerer Kabalah presenterte meg
for noen tanker som jeg har sansen for. Det er ingen gud, men
det er vi som skaper. Kabalah er gammel jødisk visdom som
også Jesus sannsynligvis hadde befatning med. Og dette var
noe av det han stod for, at jo mer vi kan se både av det gode og
det onde i oss, jo større blir vi.  Du blir et godt medmenneske
ved å tenke godt om deg selv, og det viktige er at du har
kontakt med den indre drivkraften i deg selv. Det var denne
form for visdom og makt Jesus ville gi til folket. Og fordi
yppersteprestene følte sine privilegier truet, ble Jesus en fiende
som måtte ryddes av veien.

- Har du i samme slengen gjort deg tanker om gjenfødsel?

- Ja, det virker naturlig med en slik resirkulering, og at vi går
gjennom sykluser og at energien aldri forsvinner. Men jeg har
ikke tatt noe fast standpunkt, og jeg har heller ikke tenkt å låse
meg til et bestemt syn. Livet er som et stort hjul, med mange
spiler inn mot kjernen av sannhet. Når jeg opplever det gode i
mennesket, da føler jeg meg i kontakt med det jeg ville kalle
guddommelig.

- Tre ord ut fra horoskopet som kan beskrive deg i et

nøtteskall er; intens, elskverdig og seriøs. Kan du si noe om

den seriøse siden? (4)

- Ja, jeg er veldig seriøs på mange områder. Jeg tar livet på
alvor. Jeg tar mennesker på alvor. Jeg er et seriøst menneske,
men det kommer ikke så godt fram. Det vil ikke folk ha. Media
skaper folk hele veien. Bare se på Idol og reality. Men det er
som såpebobler, de varer et halvt år, og så er det slutt.

På 90-tallet var det en ledig plass som frekk, åpen og
kvinnelig, og det passet da, - da var jeg i siget, og alt var kjekt.
Men den dypere siden, er den jeg lever med.

- Og kanskje også arbeidsom?

- I skuespilleryrket er jeg hardt arbeidende, disiplinert,
ambisiøs og enormt utholdende. Privat har jeg det jevnt over
ryddig, kan være litt lat, og er mindre disiplinert og utholdende
på ting jeg ikke mestrer.

- Er det viktig for deg å ha andre mennesker til å gi deg

inspirasjon, begeistring og entusiasme. Noe tyder på at du

ikke er så lett selvantennelig, men gnisten kommer oftere

fra andre?  (5)

- Ja, det stemmer, jeg sliter med å ta initiativ. Særlig til tider
hvor alt går greit og jeg har det godt.

- Og særlig blant menn ser det ut som du trenger den mer

ildfulle intense typen, som liker handling og får ting til å

skje.  Hvilket stjernetegn er Marcel? (6)
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Væren på 7.husspiss, parforholdshuset, sier horoskopet fra

at dette er den type partner Mia trenger, og interessant

nok er Marcel, hennes mann,Vær.

6) Marcel har i tillegg også Mars i dette tegnet i

konjunksjon med Solen, så her mangler det ikke på

testosteron, handlekraft og hardtslående heltemot. Men

han har så definitivt også sine myke og kjærlighetsfulle

sider i behold, med en vakker eksaltert Venus på 8° Fisk i

et tett trigon til Mias Sol på 3° Skorpion. Andre

harmoniske synastriforbindelser er Månen i trigon til

hverandre, hans i Vannmannen og hennes i Tvillingen. Det

gjør at de møtes på det mentale plan, og trives i ideene og

inspirasjonens luftige sfærer. Hans Jupiter i Tvillingen på

hennes Måne, gjør at de vil føle seg vel i hverandres

selskap, og han vil inspirere og oppmuntre henne ved sitt

blotte nærvær. Marcel har rikelig med vann i horoskopet,

med  Venus, Merkur og Saturn i Fiskene. Så han kan møte

Mia i hennes eget element gjennom følelser, intuisjonen og

nærvær. Både Mars og Uranus, danner trigoner til

hverandre. Forhold i ren luft kan bli like Platoniske som en

blå himmel. Men med vann kommer dramatiske skyer og

regn, og med ild kommer lyn og torden, - vi sier ikke mer.

7) Hennes retrograd Merkur er med til å påvirke hennes

tenkemåte. Legg merke til hvor detaljert Mia beskriver

dette med sine egne ord, uten å ha den fjerneste anelse

om hva den retrograde prosessen handler om, og ikke

minst at det ofte settes i forbindelse med erfaringer fra

tidligere liv som presser seg til overflaten. ( Se artikkelen

om retrograde planeter, og spesielt om Merkur retrograd s.46.)

8) Nodeaksen fra 5.hus kan tyde på en bakgrunn fra

kunstens verden. En frimodig tolkning avVannmannen med

sin felleskapsorientering kan tyde på at hun i tidligere liv

stod på scenen, men var en ut av mange. Med dette livets

fokus på Løven, skal dette individualiseres, og tiden er

kommet til at hun skal stå frem, by på seg selv og spille

hovedrollen. Uranus tett på noden sørger utvilsomt for

ekstra strøm til karrieren, og hjelper henne til å finne sitt

eget unike uttrykk. Uranus i 11.hus tyder også på mange

venner, og gjerne flere ulike grupper, med alt fra

besteborgere til hippier og anarkister, og gjør henne ikke

redd for å snakke med astrologer. Pluto til stede i 11.hus,

området for publikum, har også en forsterkende og

dramatiserende effekt.

9) Astrogeografisk har Mia Solen på Ascendanten i

Midtøsten, - er det annet enn forståelig at dette er et

område hvor hun føler seg hjemme, kan skinne og omgås

viktige og sentrale personer?  Det er her hun møter seg

selv.

«Det er mer selvtillit og et mer balansert og potent selvbilde,

på steder hvor Solen er på Ascendanten.Vi føler oss fokuserte

og stolte av hva vi har utrettet, som igjen avstedkommer

respekt fra omgivelsene. Det kan varmt anbefales for personer

som har en mer svak og usikker fremferd, å oppholde seg her

for kortere eller lenger tid.

- Han er Vær. Jeg føler vi utfyller hverandre, og vi er både
veldig like, og veldig forskjellige. Jeg har alltid vært et
tosomhetsmenneske. Det er noe med denne ene sjelen som
kjenner meg veldig godt. Det gir stabilitet og samhørighet.

- Hvem gir deg mye inspirasjon?

- Mitt møte med mennesker. Da føler jeg at jeg får påfyll. Det
inspirer meg veldig. En ærlig kveld hvor jeg møter sannhet, da
slapper jeg av.

- Opplever du at du må tenke gjennom ting to ganger, at det

er en form for forsinkelsesprosess i din tenkemåte, at du

tenker litt ulikt andre, og at du har en indre rikdom som

ikke alltid er så lett å uttrykke.  Og at kunst og særlig

musikk gjør det mulig? (7)

- Jeg føler jeg tenker åpnere enn mange. Jeg tenker bredere, jeg
tenker mer i bilder.  Jeg tenker gjerne ut i fra tidligere liv. Sier
Mia. Det er vanskelig å forklare, men det er mye av dette som
vi har satt ord på i denne samtalen, de tingene som bor lenger
inne i meg.

Jeg ble blant annet mobbet for det på skolen. Særlig av en
lærer som fra 10 års alderen og i tre år, så det som sitt
personlige kall å trykke meg ned.  Ja, enda verre, knuse meg.
Det var en ekstrem tid. Autoriteter har holdt meg nede, og jeg
lurer på hva dette handler om. Hvorfor ble det slik? Men jeg
kan se i ettertid at det har styrket meg, og gjorde at jeg kjempet
i mot.

Jeg hadde en slik levende indre verden. Jeg tenker mye, og jeg
tenker i bilder.  Det foregår mye i topplokket. Og særlig hva
gjelder tanker, følelser og det psykologiske. Men ut over det
også, i hva det gjelder det alternative har jeg ingen grenser, og
er åpen for det meste. Hele tiden liker jeg å utfordre mine
mentale grenser, og det er kanskje det som har gjort meg trygg.
Karrieren ble viktig for å motbevise dette presset fra andre, og
det har gjort meg trygg på meg selv. Jeg har en sikkerhet i mitt
indre tankeliv. Jeg føler meg aldri alene. Jeg har alltid gjort ting
ut fra meg selv, jeg har aldri følt at jeg har vært i en flokk. I
barndom og ungdom kledde jeg meg gjerne originalt eller fant
på uvanlige ting, som føltes helt riktig for meg, men som bare
var helt feil i andres øyne, og det ble jeg ledd og mobbet for.

- Tror du at du har levd før, og du kanskje også har vært

skuespiller og særlig samfunnsengasjert i tidligere liv? At

dette kan ha gitt deg en sterk indre følelse av at det var

skuespiller du skulle bli? (8)

- Jeg har litt en oppfatning av at jeg har levd før. Jeg har en
veldig dragning mot Midtøsten. Jeg har vært i Jordan tre ganger
og liker meg der av uforklarlige grunner så godt, musikken,
dansen og menneskene der fascinerer meg. Men også måten jeg
er blitt tatt i mot på. Jeg føler meg bare så hjemme.  De gir meg
en velkomst som er helt spesiell. Av en eller annen grunn møter
jeg der for det meste prominente folk, og det er bare helt
naturlig. (9)

- 2003 og 2004, var det en periode du kanskje følte at du ble

anerkjent som en autoritet. At rollen som Eva Peron i Evita,

en maktfull presidentfrue i motsetning til Eliza Doolittle i

My Fair Lady, også hadde noe symbolsk å fortelle deg om

ditt eget liv? 10)
- Jeg har vokst på det jeg har vært gjennom, men livet har også
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formet seg på sin egen måte. Jeg henger meg ikke fast i et
image som ikke er meg. Folk kan ha en oppfattelse, som ikke
stemmer med slik jeg oppfatter meg selv.

Som Eva Peron kjenner jeg meg veldig igjen, henne hadde
jeg taket på. Alt stemte. Det var rett person, til rett tid og sted.
Alt falt på plass og jeg hadde ikke kunnet fylle denne rollen
tidligere, men jeg kan det nå.

Og her setter denne samtalen punktum, og med en varm takk
for et innblikk i Mias liv, og hennes vandring i et uortodoks
karrierelandskap hvor en helst skal følge de sporene som
allerede er trødd opp for å bli akseptert som fullverdig
scenekunstner. Etter en turbulent karriere hvor det har vært
mye motgang og fordommer, har det sakte men sikkert ført til
et solid fundament. Etter år med intens jobbing mot et mål,
på godt og vondt, har Mia oppnådd det hun ønsket, - et behov
som meldte seg i en tidlig alder om å stå på scenen er blitt
virkeliggjort. Å være en formidler!

Her vil du bli behandlet seriøst, høyt verdsatt og respektert.

Din deltakelse i samfunnsprosjekter vil bli aktivt ettertraktet.

Selv om du liker det eller ei, er det her du vil bli oppfordret til

å vise verden dine styrker og svakheter.

Du kan også vise mot, og mobilisere vilje til å kjempe for

dine behov og rettigheter. Ditt ego trenger her fritt utløp. Du vil

føle deg mer tiltrekkende enn ellers, og legge større vekt på

hvordan du kler deg. Dette er steder som gir deg stil og

karisma, og hvor verden ser at du er en person som skiller deg

ut fra massen.»  

Fra www.astro.com, Free Horoscopes,Astro Click Travel

10) I  løpet av 2004 gikk Saturn i transitt over hennes

MC. Dette kan indikere et høydepunkt i livet, her blir man

oppfattet som en autoritet, og en som kan sine ting.

Studieperioden i 9. hus er over, det er tid for karrieren å

slå ut i full blomst!  


