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Den gang Charlie Chaplin fikk verden til å le, Sigurd
Hoel skrev Syndere i sommersol, champagnen fløt og
sparkepikene sprellet livlig på scenene i London, Paris
og Berlin ble det snakket om «De glade 20 årene». Det
spørs om ettertiden kommer til å si det samme om de 20
årene vi nå innleder. Kanskje er det kun pessimisten som
vil bli lykkelig over planetkonstellasjonene for året som
kommer, mens vi andre må se lyst på framtiden med
fantasiens hjelp?
En tett konsentrasjon av planeter
2020 blir et år i Steinbukkens tegn. Gjennom hele dette
året vil tungvekterne i solsystemet, Pluto, Saturn og
Jupiter være som et trespann av kosmiske hester som trekker verden etter seg gjennom dette
stjernetegnet. Ved det astrologiske årets begynnelse ved vårjevndøgn i Mars gjør
krigsplaneten Mars en gjesteopptreden gjennom dette tegnet, for enten å sette kjepper i
hjulene eller piske hestene til å løpe enda fortere. Dette er en formidabel konsentrasjon av
energi. At dette spenningspunktet faller på Pluto i USAs horoskop gjør ikke situasjonen
bedre, men mer om dette litt senere.
Skal tidsånden bli til å ta å føle på. Skal vi prøve å forstå og forutsi hvor verden går, må vi
gjøre oss godt kjent med Steinbukken og særlig dets hersker Saturn. Det er den som
bestemmer hvor veien går og slår an tonen for tiden som kommer.

Lys og mørke
Steinbukkens tegn begynner ved vintersolverv 21.desember. Det er en positiv start på et skift i
Zodiak-hjulet fordi da snur solen. Den lange dype tunnelen gjennom vintermørket har nådd
sitt laveste punkt. Fra nå av finnes det kun en vei, og den går oppover. Ut av mørket og for
hver ny dag går vi mot lysere tider. Verden over feires denne tiden av en slik grunn. Når
solens hjul snur feirer vi derfor jul. I senere tid har riktignok både Jesus og julenissen blitt

invitert med i feiringen. Julen er fortsatt en lysfest og feiring av solen. Kristendommen kan
fortsatt henge med særlig tatt i betraktning at mannen som sa han var verdens lys, i en dypere
betydning er et symbol på solen, men det er en annen historie.
Steinbukken representerer nettopp denne dynamikken mellom lys og mørke hvor begge
motpolene i livets dans tas til sin ytterlighet. Godt illustrert i fortellingen om Jesus fødsel
forresten. Verdensfrelseren ble født inn i en mørk verden på den mørkeste tiden av året. Det
hersket barbariske tilstander med en grusom konge som beordret alle guttebarn drept da han
hørte at en ny konge skulle bli født. Vår egen verden går heller ikke fri fra denne kontrasten
mellom lys og mørke hvor store deler av verdens befolkning lever i sult og fattigdom, kriger
herjer og vold og kriminalitet truer rundt hushjørnene. Men samtidig er det også lysende håp
av hjelpsomhet, medfølelse og kjærlighet ikke lenger vekk enn det nærmeste smil av
vennlighet.
Steinbukken representerer alt dette, fra de dypeste kjellerrom hvor vi er fanger og slaver av
sinnets mørkeste krefter, men også med oppdriften til å bryte dette fangenskapets lenker og
bli kronet av den største verdighet, respekt, visdom og frihet for den som mestrer sin lavere
natur, er sann mot seg selv og søker lyset. Steinbukken er symbolet både på det mest
kontrollerende og undertrykkende, men samtidig også på det mest frigjørende og opplysende.
Det er diktator og verdensfrelser i ett og samme tegn. Både Stalin og Jesus hadde samme
stjernetegn til felles, men der opphører også likhetene.
I vår tid lever disse aspektene av livets ytterligheter i beste velgående. For de fleste er det lett
å velge side og tilhøre de gode mot de onde. Den vise velger ingen av dem, men kjærligheten
og enheten bakenfor. Der hvor alle motsetninger opphører i vår indre væren hvor alt er ett. På
livets kinolerret er det drama, motsetninger og skuespillerne ser ut til å være forskjellige og
adskilte. Men undersøker vi det nærmere er jo alt kun en projeksjon av lys. Mer enn noe tegn
søker Steinbukken dette lyset i sitt indre og gjennomskuer livets mørke av illusjoner og
motsetninger og blir fri.
Bli voksen
Derfor blir dem født i Steinbukken ofte ambisiøse, arbeidsomme, ansvarlige og innstilt på å ta
i et tak for å komme seg opp og fram. Verden klarer seg ikke uten Steinbukkene. De er
samfunnets støtter. De holder hjulene i gang og er en kraft vi trenger i en tid hvor verden er i
ferd med å gå av hengslene.
Det er kanskje kun positivt at de tre største kanonene i solsystemet, Pluto, Saturn og Jupiter
går i aksjon i dette tegnet i året som kommer. Det får oss kanskje til å ta oss sammen, skjerpe
oss, følge planene våre, være disiplinerte, sløse mindre, kutte ut dårlige vaner, kildesortere,
stumpe røyken, overfylle treningssentrene, feste mindre, lese mer, komme oss ut i naturen,
reise oss for eldre på bussen, kaste TV'en, nedbetale gjeld, komme tidligere på jobben, spise
sunnere, jobbe mer overtid, skille oss mindre, – i det hele tatt, omsider bli voksne. Det er hva
Steinbukken krever av oss, og det er nå det gjelder. De som ikke blir voksne nå, de må stå...
over til neste inkarnasjon.
Saturn
Planeten som trekker i trådene og gir energi til Steinbukken er Saturn. Det er den store
læremesteren i solsystemets mytologiske psykologi speilet i vår egen psyke. Den utfolder seg
i to stjernetegn Steinbukken og Vannmannen. Mange moderne astrologer har kommet på den
fikse idé at Vannmannen herskes over av Uranus. Da får Saturn kun ett stjernetegn å passe på,
mens den alltid i den tradisjonelle astrologien har hatt to. Med denne vingeklippingen av
Saturns armslag går en glipp av en dypere forståelse av både Saturn og Vannmannen.
Saturn har særlig fått et unødvendig dårlig rykte når den kun ses gjennom filteret av
jordtegnet Steinbukken. Tapt av syne blir Saturns lysere sider ved å se hvordan den oppfører

seg i det mer humanistisk innstilte lufttegnet Vannmannen. For intelligens, ordenssans,
kreativitet og sans for teknologi som vi finner i Vannmannen kan like gjerne komme fra
Saturns lyse sider som fra opprørsplaneten og rebellen Uranus. Særlig hjelper det å forklare
hvorfor så mange revolusjoner ender med diktatur stikk i strid med hva en skulle forvente for
dem som sverger til Uranus som Vannmann-hersker. Vannmenn er ofte konservative om noen
ikke har oppdaget det. Radikale i tenkning, men ofte konservative i praksis, sies det. Derfor er
Vannmannen et Saturnstyrt tegn og med langt mindre toleranse for slinger i valsen enn om
Uranus hadde holdt takten og satt tonen i dette tegnet.
Vannmannens tidsalder
Denne forståelsen av Vannmannen og Saturn har betydning for tiden vi går i møte. Vi har
nemlig gått inn i en helt ny tidsalder i de neste 2000 år. Det sikreste tegnet på dette er den
digitale revolusjonen med TV, data, mobiltelefoner, massekommunikasjon og internett. Det er
det største teknologiske gjennombruddet siden hjulet og vil forandre verden minst like mye.
Allerede har data og internett gått fra å være artig underholdning til noe vi ikke kan være
foruten. Vi er i dag avhengig av data for stadige flere funksjoner. Ryker internett så går
strømmen. Går strømmen virker ikke butikkdørene, bankterminalene, trafikklysene eller
kaffetrakteren. Såkalte smarte løsninger er på vei. Hus og hjem forvandles til en datamaskin
hvor gressklipping, støvsuging, matlagning, underholdning og leggetid er ferdig programmert
ved innflytting. Har du glemt passordet for å åpne inngangsdøren, ta det med ro. Du kan alltid
få tilsendt et nytt. Data er ikke noe vi lenger kontrollerer, det kontrollerer oss. Data er vår tids
frankensteinmonster.
Helt siden Hair-musikalen på 1970 tallet sang om Vannmannens tidsalder er denne nye
impulsen blitt møtt med hippiekulturens blomstrende optimisme av håp om en lysere framtid,
krigers opphør og omsider fred på jord. Med Vannmannen under innflytelse av Saturn kan
dette gå begge veier, avhengig av om Saturn viser sin lyse eller mørke side.
Ny verdensorden
Andre snakker om en ny verden, eller New World Order. Dette kommer særlig fra høyere
politisk hold fra dem som mener verdensbegivenhetene er for viktige til å bli overlagt til
tilfeldighetene. De tenker som en enhver ansvarlig sauebonde at det er viktig å holde styr på
den menneskelige saueflokken. Fra tid til annen må det derfor tas grep. Slik jordbruket og
industrielt dyrehold har gjennomgått omfattende automatisering, stordriftsfordeler og stadig
større produksjonsanlegg står nå det menneskelige saueholdet overfor lignende
effektivisering. Derfor kommer det stadig flere såkalte smarte dataløsninger slik at til slutt
styres menneskeheten av stadig færre enheter, og kanskje til slutt bare av en sentral
datamaskin. Vannmannens tidsalder blir kanskje alt annet en frihet, men slavehold og diktatur
som datateknologien nå gir muligheter for. Dette er neppe et eksperiment og mulighet
makthaverne har lyst å la være uprøvd. Så i takt med at 5 G vever et stadig finmasket
edderkoppnett ut over verden øker de fagre løftene om nye muligheter og friere liv, men i
realiteten skjer det stikk motsatte.
USA
Et viktig kart å følge med på for å ta pulsen på verdensbegivenhetene er horoskopet for USA.
Det er litt forskjellige kart i omløp, men de fleste er enige om at det såkalt Sibley-kartet med
Ascendanten på 13° Skytten er det mest nøyaktige. Det kalles populært også for «Elviskartet». Han var Steinbukk for øvrig og hadde også sin Ascendant på dette gradetallet som
enkelte mener er et ulykkestall. Elvis var på mange måter USA i miniatyr. Slik han ble
kongen av pop har USA lenge vært kongen av verden. Beruselsen av etterkrigstidens
popularitet er i ferd med å dabbe av. Nå kommer bakrusen av dekadanse, forfall og

oppløsning. Parallellen rocke-kongens skjebne er slående, hvor dødsårsaken utenom å
forspise seg og misbruke rusmidler var visst en ego-ballong som til slutt sprakk. Noe lignende
kan skje med USA.
Når hele bøtteballetten av de største rengjøringskostene i solsystemet, Pluto, Saturn, Jupiter
og Mars samler seg i vårløsningen omkring Pluto på 27° Steinbukken i USAs horoskop
varsler det tid for storrengjøring. Mange vil håpe at Donald Trump blir feiet ut av
kontorlokalene i Det hvite hus. 2020 er valgår i USA og velgerne kan kanskje få et ord med i
laget, selv om i USA blir ikke presidenter valgt, – de blir utvalgt. Et annet scenarium kan
være å spille trumfkortet den sittende presidenten fikk etter de nye terrorlovene etter 9/11. Det
innebærer at han kan erklære unntakstilstand og innsette seg selv som diktator. Med Trump
bør ingenting overraske, og med solsystemet i ryggen er det lite som kan stanse ham for å ta
et slikt grep og forvandle USA til et åpent diktatur. Antakelig må verdensøkonomien og de
politiske tilstandene i hele den vestlige verden forverre seg betraktelig før det skjer. Men i
våre tider skjer slike forvandlinger raskt. Et kraftig børskrakk slik vi opplevde i 2008 kan over
natten sende verden inn i sjokktilstander og skape tilstrekkelig kaos til atter å rope etter den
sterke mann, slik det har skjedd før i historien.
Finn din indre fred
Det kommer neppe til å bli snakket om «De glade 20 årene» denne gangen. Snarere er vi i en
tilstand hvor vi holder pusten i spenning og lurer på hvor lenge vår sivilisasjon kan bestå med
overforbruk, stormaktpolitiske konflikter og økologisk krise. Så lenge vi sager av greinen vi
sitter på, er det kun et tidsspørsmål til vi faller ned. Mange sitter med den følelsen.
Bortsett fra det, har verden alltid været et galehus. Det bør snarere berolige oss at på vår
avdeling er det forholdsvis fredelig. Maten er god, de fleste har egen bil, NAV har fortsatt
penger på konto, velferdsordningene fungerer og de fleste nyter høy levestandard. Det er en
god idé å bekymre seg om fremtiden og verdensituasjonen hvis det hjelper. Men faktum er at
verden er kun en tanke i sinnet. Slutt heller å les aviser, kast TV'en, bruk mindre tid på sosiale
medier og ikke la middelmådige journalister få fortelle deg hva som er viktig i din verden.
Verden er en drøm ser du godt nok etter. Om du vil la den bli et mareritt bestemmer du i stor
grad selv. Verden der ute kan være en tornado av kaotiske begivenheter, men i orkanens
sentrum er alt stille. Verden er en dynamikk mellom opplevelser, hendelser og forandring
spunnet rundt en kjerne av uforanderlighet, fred og indre ro. Ved å søke inn til denne kjernen i
oss selv, som alltid er der, alltid uforstyrret, kan vi finne fred, – uansett hva som skjer i den
ytre verden.
Godt nyttår !

