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Hvordan kom du i gang med astrologi?
Året er 1977, jeg er 23 år og studerer filosofi ved univer-
sitetet i Bergen. Den sommeren oppdager jeg yoga,
begynner å meditere og åpner døren inn til en ny verden
av selvutvikling, naturmedisin, vegetarmat og åndelig
søken etter identitet og mening. 

Det alternative er i sin spede begynnelse. Den første
Body-Mind-Spirit festivalen er blitt arrangert i London. Det
er forløperen til hva som 15 år senere blir til alternativ-
messene i Norge. Findhornkollektivet i Skottland har sett
dagens lys. I Sverige er det fart på helsekost. I Danmark
er de allerede i gang med kurser i massasje, healing og
mange former for selvutvikling. Spesielt i Trondheim utvik-
ler det seg et miljø omkring Harald og Benedicte Thiis og
kretsen rundt dem. Hvis alternativbevegelsen i Norge har
en begynnelse er det nok der. Det er tydelig at astrologi
hører til blant de viktige temaene verdt å lære. 

Dette er før datamaskinene. Horoskopene blir regnet ut
manuelt med ephemerider, hustabeller og logaritmetabeller
og tegnes for hånd. Den store bøygen er utregningen og
er hvor de fleste setter astrologiboken tilbake i hyllen
igjen. For å overkomme dette starter vi en studiegruppe
hvor gruppepresset tvinger de fleste til å mestre den tek-
niske biten. Slik blir astrologi en hobby og med nok kunn-
skaper til å bli midtpunkt i enhver kjedelig forsamling.
Interessen for astrologi blir etterhvert parkert til fordel for
yoga. Jeg utdanner meg til yogalærer, driver mitt eget 
senter og har yoga og meditasjon som levevei. 

I 2001 blir interessen for astrologi tent igjen gjennom
vennskap og samarbeid med Gisle Henden. Sammen med
nå avdøde Christa Hensel, arrangerer vi en astrologiutdan-
nelse i Stavanger hvor min rolle som arrangør og adminis-
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trator gir en fribillett til å delta på det første kullet på det
som Gisle senere utvikler til Astrologiskolen Herkules. Jeg
sper på med brevkurs fra den amerikanske astrologen Bob
Mulligan, leser flittig, reiser på konferanser og er rimelig
bitt av astrologibasillen.

I 2006 starter jeg astrologitidsskriftet Zodiac. Det holder
med 6 utgivelser og blir for tungt å drive på egenhånd.
Det markedsfører meg imidlertid tilstrekkelig til å bli enga-
sjert som astrologisk fagredaktør i magasinet Medium hvor
jeg fortsatt er skribent siden 2008.     

Hvor lenge har du holdt på med astrologi?
Ser vi bort fra hob-
byperioden fra
1977-1980 har
engasjementet med
astrologi vart fra
2001. Jeg gir kon-
sultasjoner i tillegg
til at jeg holder
interessen levende
ved jevnlig å skri-
ve astrologiske
inspirerte artikler
til særlig Medium. 

Hva er din
spesialitet?
Min tilnærming
er psykologisk
og jeg er pri-
mært opptatt av fødselshoroskopet. Jeg
legger spesielt vekt på aspektene i tolkningen, og finner
de meste relevante temaene for personlighetsutvikling i
relasjonen mellom de personlige og de sosiale og transper-
sonlige planetene. Jeg bruker konsultasjonshoroskopet, og
er moderat opptatt av transitter og progresjoner og andre
tolkninger av horoskopet i tid. Mest inspirerende bok er
Adrian Duncan; Astrology, Transformation and
Empowerment. Den er sentral for spesielt dynamisk
aspektforståelse og for effektive konsultasjoner. Sue
Tomkins; Aspects in Astrology kan også 
tilføyes som en viktig bok for konsulterende astrologer. 
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Hva kjennetegner en god astrolog?
For å sitere Bob Mulligan er en god astrolog en som kan
se hydrogen og oksygen og forestille seg vann. Astrologi
er en kunst i en kombinasjon av tekniske ferdigheter, erfa-
ring og intellektuelle og intuitive evner. En kvinne i USA
er så intuitiv at hun fornemmer hvor planetene befinner
seg og kan tegne opp dagens horoskop uten å ty til tabel-
ler eller hjelpemidler. Intuisjon hjelper, men det må være
en balanse til kunnskap og fornuft. Det krever et eget
intellekt med sans for den form for tenkning som skal til
for å lykkes bra med astrologi. Jeg tror at det er med
astrologi som med andre kunstformer, det krever trening
og atter trening for å bli virkelig flink. Det kan sammenlig-
nes med å spille et instrument. Eller som Picasso sa, stor
kunst er ti prosent inspirasjon og talent, resten er hardt
arbeid. 

Nøkkelen er å jobbe aktivt med astrologien og gå stadig
dypere inn i grunnsymbolene. Mange astrologer lider av
en form for mangel av at de ikke synes de kan nok, og
venter på den magiske metoden som gir svar på alt, midt-
punkter, fiksstjerner, astroider, nye planeter, dekanater,
deklinasjoner osv. Problemet er ikke nye teknikker, men
heller å gå i dybden på det man allerede kan.

Hva er det viktigste astrologien kan brukes  til?
På det nivået de fleste av dagens astrologer befinner seg
på tror jeg astrologiens viktigste bidrag er økt psykologisk
selvforståelse. Tegn og planeter inneholder en så rik sym-
bolikk og går til kjernen av vestlig kulturs tenkemåte.
Gresk og romersk mytologi har påvirket kulturelle under-
strømmer som har skapt måten vi tenker på i dag.    

Astrologi er et verktøy og et språk til å kommunisere
med de dypere arketypiske lagene i den kollektive under-
bevisstheten for å låne begreper fra dybdepsykologen
C.G. Jung som ellers brukte astrologi aktivt.

Astrologi åpner videre døren til at universet er besjelet.
Vi lever ikke i et dødt og mekanisk univers. Særlig Robert
Hand definerer astrologi på den måten, at det er et språk
til å kommunisere med universets intelligens og sjel. Dette
synspunktet har jeg sansen for. Det gjør astrologi til en
esoterisk praksis som åpner for et åndelig syn på tilvæ-
relsen i sterk kontrast til vitenskapens reduksjonistiske
materialisme. 

Hvor stor del av vår personlighet kan forklares
gjennom astrologien med tanke på arv og miljø?
Astrologien er kun en av flere faktorer. Tvillinger er et
godt eksempel. Noen ganger kan to personer født med
kun minutters mellomrom få svært parallelle livsløp, like
karaktertrekk, gifter seg samme dag, får like mange barn,
lignende yrker og dør omtrent samtidig og så videre. Dette
er likevel unntaket mer enn det er regelen. Jeg har selv
sett flere tvillinger som har så godt som identiske horosko-
per, men likevel utvikler seg svært forskjellig i interesser,
personlighet og evner. Horoskopet er et livskart, men det
må tilpasset den enkeltes sjelelige modenhet, livssituasjon
og miljømessige faktorer som hvilken del av samfunnet og
historisk periode man vokser opp i osv. Alene at et horo-
skop ikke kan si hvilket kjønn en person er, sier noe om
hvilke åpenbare begrensninger som også er tilstede i astro-
logien. 

Hvordan tror du astrologiens fremtidsutsikter vil
arte seg gjennom de neste 50 år?
Astrologien i dag har et kjempeproblem ved at det er
svært liten rektruttering til fagastrologien. Det er stor inter-
esse for astrologi, men det hjelper lite når de færreste er
villig til å gjøre det arbeidet som kreves for å lære astrologi
skikkelig. Astrologi er som å lære et fremmed språk. Man
lærer ikke å snakke fransk bare ved et helgekurs og se et
par franske filmer. Den generasjonen jeg selv tilhører og
som lærte astrologi på 1970 tallet da astrologien hadde
en oppblomstring, har i dag drevet astrologien til et høyt
faglig nivå. Hvis ikke nye krefter kommer til og tar stafett-
pinnen videre kan astrologi risikere og gå i dvale slik den
har gjort før. 

Samfunnet blir stadig mer overfladisk, internett og sosi-
ale medier er et levende eksempel på en kultur som kan
litt om alt, men forstår ingenting. Det er astrologiens pro-
blem at den kan ikke kan serveres som hurtigmat. Folk
flest krever i dag raske løsninger fordi de er blitt både
dummere og latere. Astrologi er rett og slett for avansert.
Datamaskinene vil holde skansen med tolkninger, mens
fagastrologi på høyt nivå vil bli stadig mer sjeldent. Jeg er
redd gullalderen for astrologien som nok var en gang på
1970-90 tallet er over. Siden har det vært jevnt ned ad
bakke. Astrologi har alltid vært en interesse for de spesielt
interesserte. Det er kun å håpe at ilden Prometheus stjal
fra gudene kan brenne videre og at nye generasjoner ser
verdien i den enestående kunnskapen som astrologien er.
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Lær astrologi
på 8 dager, 8 måneder eller 8 år

En pedagogisk tilrettelagt innføringsbok 
for begynnere og videregående

Av Christian Paaske

1. Polaritet, elementer 
og kvaliteter   
- universets byggeklosser 

2. Planeter 
- den kosmiske energien  

3. De 12 stjernetegnene 
- et speilbilde på livet  

4. Husene 
- 12 kulisser på livets scene   

5. Aspektene 
- den indre dynamikken   

6. Herskerskap 

7. 10 trinn i horoskoptolkning 

8. Spør astrologen 
- praktisk anvendt astrologi 
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