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INDLEDNING  
 

Imens vi iagttager, at verden omkring os vælter, har jeg planlagt 
en række opslag om astrologi.  

Astrologisk set, så ser vi de sidste krampetrækninger af Plutos 
gang igennem Stenbukken, som er vores kollektive 10. hus. Det 
10. hus handler om et lands ledelse og dermed det politiske 
system og administrationsapparatet herunder, men det handler 
også om andre store samfundsinstitutioner, kongehuset og store 
virksomheder. Pluto forlader første gang Stenbukkens tegn til 
marts 2023, men kommer tilbage et par gange mere, indtil den 
efter 2024 helt har forladt tegnet og kaster sig over 
Vandbærerens tegn. 

Vi ser altså systemerne omkring os bryde sammen, for det er 
hvad, Pluto har som formål. Den skal bryde alt ned før, at der er 
klart til, at nye systemer kan vokse frem. Dette nedbrud kan vi se 
ske lige foran øjnene på os, og det hele er forårsaget af 
energipåvirkninger – delvis fra Pluto, men også fra mange andre 

kilder. Vi lever i disse systemer og derfor bliver vi alle sammen 
påvirket af sammenbruddet – det er jo vores ydre verdens 
struktur, som bryder sammen, og hvem bliver ikke påvirket af 
det…. 

Mine opslag handler om de astrologiske energier, og jeg forsøger 
at beskrive disse energier, og deres påvirkninger, i et 
pædagogisk og praktisk perspektiv. Klassisk astrologi (3D) står 
overfor et enormt gennembrud. For om ikke så længe, så 
begynder verden at forstå, at verdens struktur faktisk er en 
energimæssige konstruktion, som man bedst forstår, hvis man 
forstår den astrologiske videnskab.  

Jeg kan ikke det, som 3D astrologerne kan. Jeg har haft mange 
vilde og betagende oplevelser, når jeg har fået læst mit horoskop 
og ofte tænk, hvor får de dog det fra, som de siger. Nogle af mine 
nære har meget svært ved at forstå min meget omfattende 
indsigt og interesse i astrologi, samtidigt med, at jeg ingen evner 
og interesser har for at blive en klassisk astrolog. Jeg læser mig 
ikke frem til en forståelsesmæssig indsigt i astrologien.  

Jeg mærker mig frem igennem de astrologiske energier og når 
min forståelsesmæssige indsigt ad denne vej. Jeg ser mere mig 
selv som et praktisk bindeled imellem den teori, som de klassiske 
astrologer har indsigt i, og den praksis, som hver nati (den som 
får læst sit horoskop) står med i sit liv.  

Lad mig give et eksempel. Lad os sige, at en astrolog læser dit 
horoskop og siger, at MakeMake på himlen snart bevæger sig fra 
dit 12. hus, over din ascendant og ind i dit 1. hus. Så kunne en 
astrolog finde på at sige, MakeMake handler om at gå sin egen 
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vej selv og det kan ses som, at man bor på en øde ø. Her enten 
nyder man sin ro og fred og har sine egne regler i sit eget lille 
rige. Eller så bor man på øen og føler sig forladt og ensom og 
savner andre menneskers selskab. Når MakeMake har været i 
ens 12. hus – som i forvejen også handler om alenetid – så har 
man formodentlig FØLT sig alene i anden potens. Og når 
MakeMake går over ascendanten varsles nye tider, hvor den skal 
ind i det første hus, som svarer til ens jeg/personlighed. 
MakeMake i ens 1. hus FØLES helt anderledes end MakeMake i 
ens 12. hus.  

En astrolog vil kunne fortælle noget lignende det jeg skriver, og 
derfor sige, at der vil opstå muligheder og udfordringer i 
forbindelse med de nævnte ting. Det vil sige, at astrologien 
fortæller rammerne for, hvad som kommer til at ske. Men, når 
tingene sker, svarer det til, at MakeMakes energi braser ind i ens 
indre og påvirker en stærkt indefra. Man bliver formodentlig 
nødt til at MÆRKE, hvor ensom man har følt sig længe imens 
MakeMake var i det 12. hus. Og man vil skulle finde MODET, til 
at være den nye personlighed som, skal til at gå sine egne veje, 
når MakeMake går ind i ens 1. hus.  

At føle sig ensom og at finde sit mod, handler begge ting om 
følelser. Ensomhed er en følelse – mod er en følelse. Og følelser 
er energier – astrale energier. Og det er netop astrale energier, 
som MakeMake og de andre planeter sender ind i os. Og 
energier skal man lade arbejde i sit indre, ved at lave sit daglige 
energiarbejde. Det vil sige, at 4D astrologi handler om at kunne 
mærke den energimæssige påvirkning fra planeterne på sine 
indre planer. 3D astrologi handler om italesættelse af de 

konsekvenser, som disse energipåvirkninger formodentlig vil 
give. 

Jeg vil nummerere opslagene, så du kan se, hvad opslag, du er 
kommet til. Jeg forventer at det bliver til 15 opslag omfattende to 
indledende, 12 om hvert hus’ energi og et afsluttende. Men lad 
os se, hvad der sker, når opslagene tager form.  

 

DEN NY TIDS ASTROLOGI  
 

Hvad er egentlig astrologi? Svaret på dette er efter, hvor du har 
dit perspektiv. Men traditionelt set, så er astrologi et fag, hvor 
man aflæser himmellegemernes placeringer og positioner i 
forhold til hinanden og ud fra disse tolker på et menneskes 
personlighed, udfordringer, evner, fortid, fremtid, sjælsgaver 
mv.  

At få lagt sit horoskop, skal man være klar til. Men, når man så er 
det, kan astrologi være en fantastisk gave til, at man kan forstå 
sig selv og sit liv. Man kan få indsigt i, hvorfor man har haft de 
udfordringer, som livet har bragt, og man kan få indsigt i, hvad 
vej man med fordel kan bevæge sig i livet.  

Astrologi er et utroligt svært og kompliceret fag, og nogen har 
talent for det, og andre har ikke. Jeg har egentlig ikke talent for at 
være en ’almindelig’ astrolog og jeg har derfor den største 
respekt for denne faggruppe. 

Men der er mange lag over det, som astrologerne kan aflæse, for 
astrologerne aflæser energier men, energier er et ufatteligt 
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omfattende emne – ja faktisk er ALT i Universet jo energi. Hvad 
enten du taler, spiser eller cykler, så handler det hele om energi. 
Alt, hvad du siger, afsendes i ord - men ordene både indeholder 
og er omgivet af energi. Din mad er lavet af energi, som du 
optager, når du spiser den, og når du cykler, bruger du energi til 
fremdriften og energiernes lov til at holde balancen. 

Astrologerne kan altså aflæse ting i vores fødselshoroskop og 
fortælle om disse ting. Men disse ting er noget, som allerede har 
deres aftryk inde i os selv. De ting, som astrologerne kan fortælle 
om ens fremtidige muligheder - er egentlig energier, som ligger 
og venter på at blive aktiveret.  

Med mine ord, så er det astrologerne aflæser, i virkeligheden en 
form for vejrudsigt, der omfatter de vinde, som er nu, har været 
her og som vil komme i fremtiden. Vindene er energi, som er i 
flow. Og dette energiflow skal vi bruge i vores liv for, at det 
folder sig ud, som vi har planlagt i vores livsplan. En livsplan, 
som vi lavede, før vi med en del af vores sjæl rejste ned i den 
fysiske krop, som vi er i nu. 

Astrologerne aflæser altså dit livs energier, men det er både dig, 
der indeholder energierne, dig der skal påvirkes af dem og dig, 
der skal arbejde med dem. Du skal håndtere dem, udvikle dem 
og generelt arbejde med dem hver dag. Men først må du 
overgive dig til forståelse af, at ALT er energi. Du og din krop er 
energi, din sjæl er energi, dine kræfter er energi, dine 
omsorgsevner er energi og dine handlinger er energi – ALT er 
energi. Når du har overgivet dig til dette, kan du lære om, hvad 
der står skrevet i dit horoskop, og så kan du gå i gang med 

energierne. Du kan gå i gang med at mærke dem, og du kan 
begynde at bruge dem. 

Men først må du optræne din sensitivitet, så du kan mærke 
energierne. Du skal træne at mærke, hvad der foregår i din krop 
og mærke, hvordan dette er energimæssige aktiviteter. Dernæst 
kan du forstå, at det du mærker i kroppen, er dine astrale 
energier. Disse er dine følelsesmæssige energier og de er langt 
mere, end det du i dag kender som ’følelser’.  

Egentlig ved alle jo, hvad en følelse er - men de fleste anser deres 
følelser for noget, som kommer i vejen for hvad, de er i gang 
med. Følelser er ofte bare noget, vi skal skubbe væk for at 
komme videre med det, vi var i gang med. At følelser er energier 
i kroppen og dermed noget, som eksisterer i en virkelig ’fysisk’ 
form - det er noget, som bliver et af de centrale punkter i alt det 
nye, som er i den tid, vi er på vej imod. 

Der er forståelser af os selv, som vi slet ikke kan komme videre 
med, før vi overgiver os til, at alt er energi. Det er en svær og lidt 
irriterende overgang, for det kan være utroligt træls at skulle 
tærske energier. Det er som når man skal lære at spille et 
instrument og bliver nødt til at terpe skalaer. Man bliver nødt til 
at lade energierne fylde det meste, for bagefter at kunne tage fat 
på det daglige livs udfordringer igen. Herefter kan man se 
udfordringerne som man altid har gjort - men så har man tilføjet 
den energimæssige dimension og har dermed udvidet sit liv fra 
3D til 4D.  

I 4D bliver den klassiske astrologi til noget andet. Den klassiske 
3D astrologi er stadig forståelsesfundamentet for 4D astrologi, 
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men 4D er forståelsen af astrologi omsat i praksis. Lad mig igen 
give et eksempel. 

Hvis vi tager Mars' energi, så er denne mange ting, men den er 
blandt andet stærke kræfter og konflikter. En konflikt opstår ikke 
fordi Mars stod i 8 grader Løvens tegn, da du blev født. Men - 
fordi Mars stod i denne grad sammen med de aspekter, som 
Mars har i dit horoskop – så flyder Mars’ energi i dig på en 
måde, som giver dig stærke kræfter, men også en drift imod 
konflikter. 3D astrologien lader dig forstå, at Mars’ energi har 
denne indflydelse på dig, og 4D astrologien opfordrer dig til at 
lære at mærke Mars’ energi. Mærke den i de situationer, hvor 
den bliver aktiveret og mærke, hvordan du selv har indflydelse 
på, hvordan den udfolder sig. Du kan opildne den i konflikterne, 
eller du kan berolige den og styre den på en mere moden måde. 
Mars’ energi er altså ikke en ’skæbne’, du bærer. Det er en 
energi, som kommer fra Mars’ og som flyder inde i din krop. 

Mars’ energi er faktisk ikke bare Mars’ energi. Mars blev i sin tid 
skabt på grundlag af energier. De energier, som er grundlaget for 
al den astrale energi, som vi har i os, de kommer fra de 12 stråler. 
Dem kan du høre mere om i min teori om livets formål. 

Når jeg skriver mine opslag om astrologi, er de skrevet ud fra et 
4D perspektiv. Det vil sige, at de bygger på den teoretiske 
forståelse af astrologi, som 3D astrologerne bruger. Men mine 
opslag har til hensigt at stimulere dig til selv at få kontakt til dine 
energier. Du bærer på Mars og alle de andre planetariske 
energier. Men du bærer også på så mange andre energier. Det er 
et KÆMPE område, når man skal sætte sig ind i den 
energimæssige dimension af livet. Og en af de udfordringer, som 

hører med til den opvågningstid, som vi er midt i, handler om 
forskellen mellem at FORSTÅ energier og MÆRKE energier. Der 
er simpelthen noget, du ikke kan forstå, før du har prøvet at 
mærke det. Jeg nævner ofte det at cykle, stå på ski og have sex. 
Du kan læse nok så meget om disse ting, men du forstår ikke, 
hvad de egentlig handler om før, at du har prøvet dem. 

Sådan er det også med 4D astrologi. Den forståelse, som ligger i 
dette 4D-fagområde, kan man ikke ’forstå’ før, at man er i stand 
til at mærke energierne. Derfor har jeg indsat en træningsøvelse i 
hvert afsnit. Det betyder, at når du læser afsnittet, så bruger du 
din mentale kanal (P1) – den logiske sans, som vi alle er så vandt 
til at bruge. Men når du laver øvelserne, så er det meningen, at 
du skal mærke dig frem og ikke tænke dig frem. Ved at mærke 
dig igennem øvelserne, bruger du din astrale/følelsesmæssige 
(P3) kanal, og det er denne som vil føre til en ny flerdimensionel 
forståelse af, hvad de astrologiske energier er. 

DIG SELV I DET 1. HUS  
 

Du skal huske, at du er, hvem du er, uanset om du kender til dit 
horoskop eller ej. De energier, som man kan aflæse i et horoskop 
findes, hvad enten man læser om dem eller ej. Det 1. hus starter 
lige efter ascendanten. Ascendanten er det tegn i horoskopet, 
som stod mod øst på himlen, da man blev født og det er grænsen 
imellem 12. hus og 1. hus.  

Ascendantens placering og aspekter fortæller noget om, hvem 
andre ser dig som og det første hus handler om, hvem du er. I 
afsnittet omkring 7. hus skriver jeg om, hvordan at dine 
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partnerskaber udgør et spejl for dig, hvor du kan lære dig selv at 
kende igennem. Man kan sige, at det 7. hus afspejler, hvem du er 
i 1. hus og, ved at opleve hændelserne relateret til det 7. hus, så 
lærer du dig selv at kende – altså den, som det 1. hus fortæller, at 
du er. 

Når man skal mærke sig selv, så er det godt at mærke efter i 
maven. Det er det sted, hvor det 1. hus er stærkest repræsenteret. 
Så, skal du mærke dig selv, så mærk hvordan du føles i maven. 
Mærk, om du tør være i din mave eller, om den er svær at 
komme i kontakt med. 

Du - i dette liv - er egentlig et forløb. For du starter med at være 
en sjælsenergi, som rejser ned i en fysisk krop og bliver dig. Du 
rejser ligesom ind i det 1. hus og herigennem dannes din 
personlighed igennem den første del af dit liv. Din sjæl er en 
energi og din personlighed er ligesom en frakke, du skaber og 
tager på i livet. Den skabes af alle de hændelser, som du oplever 
den første del af dit liv. Oplevelser, som afkaster følelsesmæssige 
indtryk – og disse sætter sig som aftryk eller blokeringer i din 
personlighedsenergi. Det, som personligheden ender med at 
være, er baseret på, hvordan du har valgt at konstruere din 
livsplan og, hvordan du løbende klarer dine udfordringer. 

Det vil sige, at egentlig er du en sjæl, som rejser ind i 1. hus og 
bliver til en personlighed. Denne personlighed er dette livs ’dig’ - 
og dig er ’noget’ fra starten af dit liv, og ’noget’ andet i løbet af 
dit liv og ’noget’ helt tredje ved enden af dit liv. Du er altså en 
proces i første hus og processen er manifesteret i energi.  

Hvis man vil se, hvilke egenskaber som sjælen har fra tidligere 
liv, kan man aflæse den sydlige måneknude. Den kan sige noget, 
men det er klart, at vi alle er så komplicerede energivæsener efter 
mange hundrede levede liv, så det hele kan selvfølgelig ikke 
aflæses i et horoskops sydlige måneknude. 

Et livsforløb kan altså i noget omfang aflæses i et 
fødselshoroskop og tilhørende progressive horoskop. 
Sidstnævnte horoskop er baseret på de aspekter, som udvikler 
sig i løbet af livet og som dermed viser de nye energivinde, som 
tilføjes fødselshoroskopets mere statiske udtryk. Du vil kunne 
aflæse, hvem du starter med at være samt, hvilke udfordringer, 
der kommer løbende. Men du kan kun læse ’vejrudsigten’ om de 
vinde, som blæser. Selve oplevelsen af livets energivinde og 
deres påvirkning, dem mærker kun du - i takt med, at du oplever 
dem. Det er den rejse, som du tager, når du som sjæl rejser ind og 
starter et jordisk liv i det 1. hus. 

ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gange. Slip 
så dine tanker og føl, hvordan din mave føles. Tænk ikke på, 
hvordan den føles – MÆRK, hvordan den føles. Mærk, om du 
kan føle det inderste af din mave eller afgræsningen af dine 
mave. Føler du en behagelig eller ubehagelig fornemmelse i 
maven? Er der nogen følelser, som aktiveres af, at du mærker din 
mave. Forsæt på denne måde og mærk alt, hvad maven kan 
fortælle dig – og på denne måde mærker du forankringen af dine 
1. hus’ energier.  

RESSOURCERNE I DET 2. HUS   
I det astrologiske 2. hus kan man blandt andet læse om et 
menneskes ressourcer. Men ressourcer er mange ting, og vi har 



7 
 

mange ord for disse ressourcer, men vi mangler endnu at kunne 
kæde dem sammen på en måde, så man forstår, at de har med 2. 
hus at gøre. Men sådan er det med mange ting, der har med 
energier at gøre. Jeg kan ikke helt gennemskue, hvordan vi 
kommer til at tale om tingene i fremtiden, det må tiden vise.  

Men lad os starte med at lave to kasser, hvor den ene hedder 2. 
hus og den anden hedder ressourcer. Lad os så tage begrebet 
’overskud’, ’optimisme’ og ’engagement’. Disse begreber bruger 
vi til at beskrive mennesker med, med hvad er det for en del af 
disse mennesker, vi beskriver med disse begreber. Er det deres 
opførsel? Er det deres kræfter? Er det deres perspektiv på 
verden? 

Vores fremtidige italesættelse af, hvad det 2. hus omfatter, 
kommer aldrig til at være enkel - for ressourcer kan ikke på den 
måde puttes i kasser. Men vi kan begynde at vurdere begreberne 
på nye måder. Hvis man tager begrebet ’overskud’ kan det være 
et resultat af mange ting. Det kan være luft- eller fiskeenergi – 
energier, som har det med at se let på tingene. Men det kan også 
være Stenbukkeenergi, som kan give kræfter til bare at blive ved 
med at klø på. Man kan også have en højt udviklet sjælsenergi, 
som giver en evner og kræfter til at klare mange svære ting og 
dermed virke overskudsagtigt.  

Så, når vi forholder os til det 2. hus, så er det her, hvor 
ressourcerne samler sig – så skal vi bare blive enige om, hvilke 
ord vi bruger. Og i mit sprog er energierne altid inkluderet. Det 
vil sige, at de ressourcer, som vi kan aflæse i vores 2. hus, har at 
gøre med ressource energier. Vi kan have Uranus i vores andet 
hus og denne kan give os nogle synske/fremtidsagtige 

ressourcer. Vi kan have Pluto i 2. hus og det vil være en prøvelse 
for vores ressourcer. Vi kan have Venus i vores 2. hus og det kan 
sætte et kærligt og lyserødt præg på vores ressourcer. 

Men det 2. hus begrænses ikke bare til selve ressourcen, men 
også til hvilken type ressource det er, og i hvilken tilstand, som 
ressourcen fungerer. Hvis Pluto er i huset, kan det sætte et 
kraftigt pres på ressourcerne, så de virker mangelfulde. Hvis 
man har Mars i et svært aspekt til Pluto i 2. hus, kan det 
involvere aggressivitet. Vores ressourcer bliver altså farvet af de 
involverede planeters energi samt, om de har medvind eller 
modvind på cykelstien. 

Ens 2. hus vil altid være i et eller flere af dyretegnene og, hvis ens 
2. hus er i tvillingens tegn, kan det gøre ressourcerne ’lette’. Hvis 
det er i Tyrens tegn er de mere jordiske og lidt tungere. Ens 2. 
hus vil være i et eller flere af dyretegnene og, hvis ens 2. hus er i 
tvillingens tegn, kan det gøre ressourcerne ’lette’. Hvis det er i 
Tyrens tegn er de mere jordiske og lidt tungere.  

Det er altså meget omfangsrigt at forstå sine ressourcer i 2. hus, 
men ved at kende til forholdene omkring sit 2. hus, kan man ofte 
få bedre indsigt i, hvorfor man løber ind i udfordringer, som 
andre ikke har – eller omvendt, hvorfor man har medvind, hvor 
andre har modvind. 

ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gange. Slip 
så dine tanker og føl først dit 1. chakra i bunden af din torso, 
mærk så 2. chakra i dit underliv, mærk så 3. chakra i din mave, 
mærk så 4. chakra i dit hjerte, mærk 5. chakra i din hals, 6 chakra 
i dit hoved imellem dine øjne og til sidst, mærk dit 7. chakra, 
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som sidder på toppen af dit hoved. Når du har mærket dig 
igennem disse 7. chakraer, så lav øvelsen en gang til, hvor du 
føler efter det/de chakra som føles mest ressourcefulde og mærk 
dem, som virker svækkede eller blokerede. På denne måde får 
du et overblik over dit 2. hus ressourcers forankring i din krop. 

KOMMUNIKATION I DET 3. HUS   
Det 3. hus handler blandt andet om vores evner til at 
kommunikere. Kommunikationen kan være verbalt, digital, 
kreativt eller på andre måder. 

Nogle mennesker har en medfødt evne og lyst til at formulere sig 
og fornemmer tidligt i livet, at det glider nemt for dem. Andre 
har det lige modsat. Det kan være som om, at det skrevne sprog 
slet ikke passer med deres udtalte sprog. Det kan også være tid 
og stednavne, som forsvinder straks efter man har hørt dem. 
Sproget kan altså være noget, der passer med ens hjerne eller 
noget, som slet ikke passer med ens hjerne. 

Det samme med indlæring og brug af teknologi. De typer 
læringsmetoder, som man har oplevet i skolen, kan have været 
forståeligt eller uforståelig – og det samme gælder den konstant 
strømmende nye teknologi. 

Når vi skal forholde os til disse evner/udfordringer, har ens 
sjælenergier indflydelse. Vi kan have haft mange liv, hvor vi 
arbejdede med vores kommunikative evner, og i dette liv på 
jorden, skal vi ikke lære mere - vi skal blot bruge sproget til at 
formidle, hvad vi har brug for at formidle. Andre kan have en 
sjælsplan om at udvikle sine kommunikationsevner og har 
derfor mere modstand i det 3. hus for, at de bliver presset til at 

udvikle deres evner. Andre kan have planlagt indhold i 
livsplanen, som ikke kræver kommunikative evner, hvorfor dette 
område kan virke uinteressant og ligegyldigt for personen. 
Noget, som skolelærere kan kæmpe meget med, hvis deres 
elever har det på denne måde. 

ØVELSE: Det 3. hus står i aksen med 9. hus. Det 3. hus står for 
den nære kommunikation og 9. hus for lidt mere fjerne 
kommunikation. Hvis du skal mærke dit 3. hus’ energi, så prøv 
at lukke øjnene og forestil dig dine omgivelser. Delvis dem tæt 
på, og derefter dem længere væk. Fornem din energimæssige 
forbindelse til det nære og det fjerne. Fornem om energien føles 
stærk eller svag, medvind- eller modvindsagtig. Udforsk 
hvordan din kommunikative forbindelse er til dine omgivelser. 
Kan du lide at fornemme din forbindelse eller kan du måske lide 
at sætte ord på din forbindelse. Mærk, hvilket udtryk din 
kommunikationsform trives bedst i og mærk, hvad som 
interesserer den.  
 
Din evne til at forbinde dig med dine omgivelser er vigtig, og det 
kan derfor være vigtigt for dig at kende til forholdene i dit 3. hus. 
For andre kan det være helt lige meget. Vi er alle forskellige med 
forskellige behov og, ved at forstå vores forskelligheder, kan det 
bringe os mere i accept og forståelse af hinanden. 

DET 4. HUS – ER DIN BASE   
 

Det 4. hus handler om din base, dit hjem - nu og i fortiden - samt 
dine rødder generelt. Det 4. hus relaterer sig også til Krebsen og 
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handler om, hvor du har hjemme og, hvor du føler dig hjemme. 
Du kan have et hjem, som du har svært ved at gøre til dit eget og 
samtidigt komme hos venner, hvor du føler dig langt mere 
hjemme.  

At få et hjem til at føles hjemligt har at gøre med energierne i 4. 
hus. Men det, at noget føles hjemligt, kan være mange ting. I det 
ene hjem er der god mad, i et andet hjem fylder traditionerne 
meget, i et tredje hjem føles stemningen skrap og stiv, og i et 
fjerne hjem åbner man straks sit hjerte, fordi her kan man tale frit 
om sine følelser. Et hjem er et hjem, men et hjem er alligevel så 
utroligt meget. 

Hjemmet kan være en fri base, hvorfra strømmer en tryghed, 
som gør, at man tør udforske verden. Hjemmet kan også være 
den base, hvor man går hen og henter trøst, når livet er svært. 
Men det kan også være det sted, hvor man vender tilbage igen 
og igen for at undersøge, om man nu endeligt er elsket. Man har 
aldrig følt sig elsket af dem i hjemmet, men man kan blive ved 
med at bære trangen til at opsøge hjemme for at se, om tingene 
har ændret sig og, om der nu endeligt er kærlighed at finde. 

Hjemmet kan også været et fængsel, som er svært ved at slippe. 
Det kan være en familievirksomhed, som man er forudset til at 
træde ind i. Eller hjemmet kan kræve bestemte måder at opføre 
sig på, som der er forventninger om, at man lever op til. Der kan 
være mange krav fra det 4. hus – helt uden at man opdager dem. 
Livet i ens hjem, er jo det eneste liv, som man har kendt til i livet. 

Som med mange andre astrologiske forhold, så er det rigtig godt 
at vide, hvor forskellige udfald, der kan komme af energierne i 

det 4. hus. For det er jo et hus, som man i starten ikke har nogen 
indflydelse på overhovedet. Når man som barn skal have 
kammerater med hjem og familien virker mærkelig på ens 
kammerater, så er der jo ikke så meget man som barn kan gøre 
for at ændre tingene i hjemmet. 

Og, hvad hjem man end har haft i sin barndom, vil det være 
noget, som man bærer med videre til sit voksenliv og dermed 
den tid, hvor man selv skal skabe sit eget hjem. Man vil altid tage 
udgangspunkt i sin egen historie fra barndomshjemmet. Måske 
vælger man at tage historien med og implementere den i sit eget 
hjem. Måske vælger man at skabe et hjem, som er helt 
anderledes, fordi man ikke vil have noget med fra 
barndomshjemmet. Hvad end man vælger, bor ens 4. hus energi 
i ens indre til det tidspunkt, hvor man har transformeret det helt 
til noget nyt. Og det sker ikke før senere i livet. 

ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gange. Slip 
så dine tanker og føl, hvordan dit brystområde føles. Måske kan 
du føle dybt, måske føles området spændt. I dette område findes 
din kærlighed til basen i dine 4. hus’ energier – og du kan 
dermed mærke, hvordan energierne fra det 4. hus er forankret i 
din krop. Energierne i 4. hus har også meget at gøre med det 1. 
chakra i bunden af din torso, men øvelsen med at mærke dig 
frem i hjerteområdet, er en hurtig vej til at få fornemmelsen af 
din kontakt med din egen base. 

5. HUS FAVNER KREATIVITET   
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Det 5. hus handler om kreativitet, egne børn og livets legende 
muligheder. At skabe og være kreativ sker på baggrund af det 5. 
hus’ legende tilstand. Man kan godt skabe ud fra andre huses 
energier, men så vil det være på andre betingelser. For eksempel 
vil skabelse i 4. hus, vil typisk være ud fra familietraditioner. 
Skabelsen i det 5. hus handler om skabelse af nye ting. 

Når man skal skabe nye ting med 5. hus energien, så skal man 
slippe alle bindinger og overgive sig til nuet. Det 5. hus er 
forbundet med Løvens energi og dermed bærer energien også 
noget ophøjet og højtideligt over sig. Det er netop spændingen 
mellem det højtidelige og det barnlige legefulde, som kan skabe 
den smukkeste kreativitet.  

Kreativitet er et bredt begreb. Det kan strække sig fra at skabe en 
vase ud af ler, til at finde på, hvad man skal lave med sine børn. 
Det kan handle om at skrive sine indre tanker og følelser ned, 
eller om at udforske, hvad der egentlig foregår i sit eget indre. 
Kreativitet handler om udforskning og ALT kan udforskes. Man 
kan tilgå ALT i livet med en nytænkende og kreativ indstilling. 

Er det 5. hus låst, kan man have svært ved at tænke nyt og finde 
løsninger på sine udfordringer. Man kan have tendens til at 
tænke indenfor boksen og kan have godt af, at finde sin Uranus 
energi til at låse op med. Det 5. hus er regeret af Solen og det 
gælder om at finde lyset og lukke det ind.  

Det er ikke et spørgsmål om at man er ubegavet, hvis man har et 
hæmmet 5. hus. Det kan skyldes, at man ønsker at udvikle sin 
evne til at være kreativ, og derfor har givet sig selv modstand i 
dette hus. Det kan også skyldes, at man ønsker at afvikle gammel 

karma og derfor er det, som jeg ofte gentager, vigtigt at have 
tolerance overfor mennesker med udfordringer i 5. hus området. 
Hvis man har valgt at påtage sig svære udfordringer - og derfor 
har stærke blokeringer i dette hus - så er det ikke nemt at låse op. 
Det gælder alle huse – ingen huse er nemme ’at låse op’. Det 
kræver ofte en meget lang indsats at få åbnet energien i et hus. 
Og når energien er åbnet, svarer det til, at man har gennemført 
en fase. Og der venter altid nye faser og dermed nye 
udfordringer. 

ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gange. Slip 
så dine tanker og føl først, hvordan dit halsområde føles og 
dernæst, hvordan dit underliv føles. Når du har gjort det, så føl 
dig igennem alle dine chakraområder (se evt. opslag om 2. hus) 
fra 1. op til 7. og derefter fra 7. og ned til 1.. Når du har gjort det, 
så mærk tilstanden i dit underliv og omkring din hals. Dit 
underliv indeholder evnen og energierne til skabelse på det 
lavere jordiske plan og i halsområdet er evnen til skabelse på et 
højere åndeligt plan. I denne øvelse ændres ikke noget, du 
mærker blot om du er åben, lukket eller noget helt andet i de 
kropslige områder, som hænger sammen med dit 5. hus’ 
skabende muligheder. 

 

IDEALISMEN I HVERDAGEN FINDER DU I DET 6. HUS   
Man kan sige, at energien i det 6. hus handler om dit liv. Alle 
menneskers liv er forskellige, selvom vi tror, at vi lever i den 
samme virkelighed. Det gør vi ikke – hvert menneskes opfattelse 
af dem selv, deres omgivelser og verden generelt, er deres egen 
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individuelle virkelighed. Min virkelighed er ikke din virkelighed 
– og omvendt. 

Vi har alle en grundlæggende livsdrift i os, og den driver os 
igennem vores hverdag. Den gør vores hverdag til vores og gør, 
at vi hver dag skaber en ny dag. Selvom mange dage kan se ens 
ud, så skaber du hver eneste nye dag med ny energi bygget på, 
hvor du nåede til i går. Vi går aldrig tilbage i livet og starter fra 
14 dage siden. Vi starter i morgen ovenpå i dag, og i dag ovenpå 
i går. 

Det 6. hus hænger sammen med den 6. stråle og denne stråle har 
med idealisme at gøre. Denne idealisme er den, som får os til at 
forme vores egen dag hver dag. Ja, vi lader os inspirere af andre 
mennesker og af mange andre ting, men det er vores eget liv, vi 
hver dag skaber – ikke andres. 

Mange går igennem livet som om, at livet former dem. Men i 
hvert menneskes 6. hus løber en energi, som driver hvert 
menneskes skabelse af deres egen hverdag og deres eget liv. Det 
er individuel energi, som har fokus på at skabe ens eget liv, men 
vi er sociale væsener, så skabelsen vil altid forsøge at harmonere 
sig med omgivelserne. Nogen går helt egne veje og viser vejen 
for omgivelserne – andre følges sammen med en masse andre, 
går i takt og går i samme retning. Men, hvert menneske tager 
sine egne skridt, og det gør de præget af de aspekter, som findes 
i dets 6. hus. 

Nogen elsker bare hverdagen – som Dan Turell gjorde. Andre 
skænker den ikke mange tanker og er optaget af en masse andre 
ting. Nogen har travlt med planer om fremtiden og dermed de 

næste skridt, som skal tages. Andre har fokus på fortiden og, 
hvad der skete dengang. Men hverdagen findes i nuet. Den er 
lige her og nu – og det er, hvad det 6. hus’ energi handler om. 

ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gange. Slip 
så dine tanker og føl, hvordan din hverdag føles. Føl dit liv 
omkring dig lige nu. Ikke andres liv, ikke offentlighedens liv – 
men dit liv. Forstå, at dit liv er DIT – kun dit. Ingen andre har det 
samme liv – er det ikke fantastisk? Ja, det kan måske give en 
ensomhedsfølelse, men også en unikhed. Mærk, hvordan at du 
er helt dig selv og mærk, hvordan du er forbundet med din 
omverden. Mærk energien i dit 6. hus, som er den sidste 
husenergi om dig selv i astrologskivens ur. Næste hus er 7. hus 
og det handler om dig OG dine omgivelser. Det 6. hus handler 
om dig og dit liv – ikke din personlighed. Din personlighed er 
den, som har hovedrollen i dit livs hverdag. Det 6. hus er det liv, 
som personligheden dagligt skaber. 

7. HUS RELATIONER  (Slået op 17/9 2022) 
 
Man behøver ikke kende noget som helst til astrologi for at 
kunne forstå dette opslag. Men astrologien er faktisk en yderst 
interessant og pædagogisk måde at se og forstå livet på. Det 
svære i dette opslag er derfor ikke astrologien, men nok mere at 
forstå de åndelige og energimæssige perspektiver. 
En del af astrologien handler om menneskers livsområder, og er 
derfor opdelt i 12 huse, som omfatter hvert sit livsområde. I dette 
opslag skriver jeg om 7. hus relationer, og det betyder ganske 
enkelt ’én til én’ relationer. Altså alle de relationer i dit liv, som 
er imellem dig og én anden. Ikke imellem dig og flere andre, kun 
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imellem dig og én anden. Det kan være din kæreste, din chef, en 
samarbejdspartner eller lignende. 

 
Alle 7. hus relationer eksisterer i det daglige fysiske liv og, når 
man ser på det fra et højere åndeligt perspektiv, kan man sige 
følgende. En relation er et spejl i den første livsfase. Det er en 
person, som du har lavet en sjælskontrakt med om, hvad I skal 
have sammen. I den første fase er denne person et ’spejl’ for dig, 
hovedsagelig så du kan lære dig selv at kende igennem 
relationen. Entrerer I den næste fase, så bliver I til to 
selvstændige individer i en relation, som ser hinanden og ikke 
sig selv i hinanden. 
Tænk på en person, som du har et forhold til, og tænk så over, 
hvordan du ser på vedkommende. Kender du vedkommende til 
bunds eller ser du en person, som du gerne vil se? Ser du en 
person, som udfylder et behov hos dig og, som du helst ser 
opfører sig og er på en bestemt måde? Ved du, hvilke ønsker den 
anden person har i sit indre? Ved du, hvad den anden person 
mener om dig? Ved du, om den anden person tør fortælle dig, 
hvad vedkommende mener om dig? 
Lad os opdele relationen i X og Y. X = din helt oprigtige indsigt, 
omsorg og tilknytning til den anden person. Y = er tilknytningen, 
som du har baseret på, hvad du ønsker den anden skal 
indeholde. Forestil dig en person og mærk så efter, hvad din 
indstilling til vedkommende er baseret på og dermed, hvor 
meget, der er X og hvor meget, der er Y. 
X kommer i kølvandet på Y. Y er den første fase og X er den 
anden fase. Og rigtig mange tror, at de har mest X og mindre Y, 
men det forholder sig omvendt. X er kulminationen Y er rejsen 
med spejlingen. 
Hvis man forestiller sig et parforhold, så læser vi alle noget ind i 
vores partner fra start. Vi læser den person ind, som vi gerne vil 

se. På et tidspunkt senere begynder virkeligheden at indfinde 
sig, og vi begynder at se mere af den rigtige person - og mindre 
af det, som vi så i starten. Sådan bevæger tingene sig stille og 
roligt frem, og både en selv og partneren, begynder at vise nye 
sider frem. På dette tidspunkt kan man vælge at bryde op fordi, 
at idealbilledet krakelerer. Men man kan også gå over i fase to og 
lade både sig selv og partneren i 7. hus relationen folde sig ud, 
som sig selv – sit indre, sande og autentiske jeg. 
Et eksempel er, hvor man forestiller sig en ven/veninde man har, 
hvor både man selv og vennen er single. Så får den ene en 
kæreste, og så kan man mærke efter, hvor meget X ens venskab 
er baseret på og, hvor meget Y, som er inkluderet. Kan venskabet 
holde til ændringerne, eller må det brydes op. 
Alle 7. hus relationer vil løbende blive sat på prøve og skal 
løbende bearbejdes og rettes til. Og en af de ting, som mange 
ville have glæde af at kunne, er at fastsætte vilkårene for 
relationen. Jeg har for eksempel haft mange 7. hus relationer i 
forhold til ansættelser på arbejdspladser, og jeg har altid 
afleveret en arbejdsindsats lidt over, hvad jeg fik løn for. Jeg har 
aldrig holdt tilbage på mit engagement, men jeg har holdt tilbage 
på mig selv og min sjæl. Det gav udfordringer, for på mange 
arbejdspladser vil man have medarbejderen med hud og hår – og 
sjælen med også. Man vil have alt.  
For alle 7. hus relationer bør man gøre sig overvejelserne om, 
hvad det egentligt er, at forholdet er baseret på. Hvis det er et 
arbejdsforhold - hvad får man så i løn, for præcist hvilken 
arbejdsindsats. Hvis det er et parforhold - hvad aftaler og 
forventninger har man så til forholdet. Skal man have børn? Hvis 
børnene bliver syge, hvem skal så tage fri – hvis arbejde er 
vigtigst? Hvad forventninger har man til familietraditioner? 
Hvor vil man bo? Jeg opfordrer ikke til, at man skal gennemgå 
alle disse på den første date men, når spørgsmålene begynder at 
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indfinde sig, må man forholde sig til X og Y. Hvor meget læser 
jeg ind af mine egne behov, og hvor meget aflæser jeg egentlig 
min partner. Har jeg måske taget en masse for givet, som jeg ikke 
har aftalt med partneren? 

 
En 7. hus relation er altså delvis en sjælskontrakt på det højere 
åndelige plan – men den kan man ikke huske, når man starter 
forholdet på det jordiske plan. Så i dagligdagen er 7. hus 
relationen et eksperiment og en prøvelse. Der er ikke andet end 
at gå i gang og så se, hvilke problemer, som opstår. De 
problemer, som opstår, de vil energimæssigt høre til 
’personligheden’. Altså den del af vores samlede energilegeme, 
som er skabt til dette liv. Tilstandene i personligheden, som 
hører til 7. hus relationen er lagret i personlighedsenergien og 
derfor gælder de samme energivilkår, som for alle andre 
energisituationer.  
Personlighedens energier hører til den første fase og dermed Y. 
Det er den fase, hvor relationen er et ’spejl’ – og det gælder for 
begge de to parter. Begge personer er et spejl for hinanden, som 
fortæller de udfordringer, som man står overfor at skulle løse. 
Og udfordringerne er i nogle/enkelte tilfælde logiske, men er 
oftest følelsesmæssige. Man kan jo eksempelvis godt tænke sig 
frem til den bedste logiske løsning på, hvor det er godt at bo 
sammen. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det FØLES 
godt at bo sammen dette sted for begge parter, hvilket svarer til 
en INDIVIDUEL indre følelsesmæssige konflikt/udfordring for 
den af parterne, som er følelsesmæssigt påvirket.  

 
Og, hvad gør man så, når disse følelsesmæssige konflikter og 
udfordringer opstår? Man kan gøre følgende:  
Forstå den konstruktion, som jeg lige har beskrevet. Forstå at alle 
udfordringer kommer udvalgt til DIG og er formet præcist som 

det, du har brug for lige nu. Lad være med at udskyde noget. 
Tag dig tid til at få overblik over tingene og få indsigt i, hvad du 
føler for tingene inderst inde. 
Når du kan mærke, hvad du føler – så mærk, hvor i kroppen 
denne følelse kan mærkes. Mærk, hvilket fysisk signal, den 
afsender. Mærk denne tilstand og mærk, hvad der foregår inde i 
området, du kan mærke er aktiveret. Forstå, at dette er en 
følelsesmæssig energi i dig, som er aktiveret. Forstå, at denne 
dukker op, fordi den vil transformeres. Det bliver den ved, at du 
MÆRKER den, og det gør du ved blot at VÆRE i den aktivitet, 
du kan mærke. Det er svært, for disse følelsesmæssige aktiviteter 
er lidelsesfulde, og derfor forsøger man at tænke sig ud af 
situationen eller lave distraktionshandlinger. Man finder på at 
lave alle mulige ting for, at man ikke kommer til at mærke 
ubehaget i sine følelsesenergier. Det gør de fleste hele tiden, men 
det er ikke den bedste løsning. 
En 7. hus relation er konstrueret ’teoretisk’ på sjælsplanet og 
bliver udført i ’praksis’ når den udfolder sig i det fysiske/jordiske 
liv. Men det, som sker på det praktiske plan, er som sagt 
hovedsageligt følelsesmæssige energiaktiviteter og, når disse 
bliver transformeret – ved at de bliver mærket – så bliver de til 
’krystalstøv’, som vi optager i vores sjælsenergi og tager med 
tilbage til vores åndelige hjem i stjernehimlen. 
Når man formår at sætte sin 7. hus relation ’fri’ fra Y og tilgå 
relationen som kun X – så er begge parter i relationen forløst og 
sat fri. Og man kan gøre dette energiarbejde med 7. hus forhold, 
som eksisterer nu, men man kan også gøre energiarbejdet med 
forhold, som hører til fortiden. 

  
 
ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gang. Slip 
så dine tanker og føl, dig selv og hele din krop. Mærk din krops 
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grænser og mærk, hvor du går til og hvor din omverden starter. 
7. hus og opefter er dit ydre og 1-6 er dit indre. Så mærk ved 
denne øvelse, hvortil du går og hvor andre begynder. Og når du 
har denne fornemmelse, så tag den med i hverdagen og brug 
den, når du møder andre. For at håndtere energierne i 7 til 12. 
hus, skal du kunne mærke forskellen imellem dette ydre, og 
hvad der foregår inde i dig. 
 
 

PORT OG ANDRES RESSOURCER I 8. HUS   
Ud af alle de 12 huse, kan man sige, at der er 3 porte. Én i 4. hus, 
én i 8. hus og én i 12. hus. Porten i det 4. hus har at gøre med din 
vej fra din familie og ud i omgivelserne. Porten i det 8. hus kan 
gå mange steder. Den kan gå ind i andres sfærer. Det kan være, 
at du arbejder i et ansættelsesforhold, hvor du træder ind i din 
chefs virksomhed. Det kan også være en port ind til din religion 
eller anden type social sammenhæng. Selve det sociale samvær 
foregår i 11. hus, men porten har med 8. hus at gøre. 

Det 8. hus kan virke lidt tomt, fordi det er en port. En port er ofte 
udfordrende på en eller anden måde, og huset er også relateret 
til Skorpionens tegn. Et tegn, som går dybt og indeholder 
udfordringer og prøvelser.  

Da jeg blev undervist på de indre planer i de 12. stråler, blev det 
8. hus beskrevet som porten til ens spiritualitet - og energien i det 
12. hus er porten til trinet over den virkelighed, vi kender nu. 
Altså en port til noget endnu større end det, vi kalder 
spiritualiteten.  

Energien i det 8. hus er uden for både rækkevidde og forståelse 
så længe man lever et 3D fysisk liv. Men når man starter med at 
udforske sin energimæssige dimension – den 4. dimension – så 
begynder porten at blive skabt. En port, der ikke bare er en dør, 
som man åbner og går ind ad. En port, der er en proces, som 
kræver forberedelse, gennemførelse og færdiggørelse.  

Det 8. hus står på aksen med det 2. hus, som er huset for dine 
egne ressourcer. Det 8. hus er dermed andres ressourcer – set fra 
dit perspektiv. Det kan være, at du skal arbejde i et 
ansættelsesforhold, hvor du har med andres penge at gøre. Eller 
du kan være terapeut eller psykolog og hjælpe folk med at få styr 
på deres ressourcer. 

Man kan sige, at energien i 8. hus kan være en udfordrings 
energi og aspekterne vil afgøre, om du har mange eller få 
udfordringer. Men husk, et horoskop er meget, meget 
kompliceret og ingen astrolog, kan læse hele dig igennem dit 
fødselshoroskop. Og desuden vil astrologen altid kun få lov til at 
opfatte det i horoskopet, som din skytsengel giver lov til at blive 
opfattet. Ingen får adgang til noget, som ikke skal afsløres for dig 
endnu, lige gyldigt for hvor dygtig astrologen er. Dette har intet 
med astrologiske kvalifikationer at gøre, det har at gøre med din 
livsplans forløb. 

 

ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gange. Slip 
så dine tanker og føl, hvordan du har det. Sid og mærk dig selv 
et øjeblik og mærk så, hvilke udfordringer du har nu og har haft 
igennem dit liv. Mærk hvilke områder, som har været 
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udfordrende. Det kan være mennesker, forælder, børn, arbejde, 
sygdom, tab og alt andet. Alt, som har givet dig udfordringer. 
Mærk det, som har været svært og du vil kunne få en kontakt til 
energien i 8. hus. Det vil aldrig være fyldestgørende, dertil er det 
8. hus for kompliceret. Men det kan give dig en lille indikation. 

 

I 9. HUS FINDES UDSYN OG VIDEN   
Alle huse kan opdeles i flere lag alt efter, hvor personen befinder 
sig i sin personlige og sjælelige udvikling. Det 9. hus kan have at 
gøre med rejser ud i verden og undervisning på 
videregående/højere uddannelser – hvis man forholder sig til det 
fysiske 3D liv.  

Hvis man forholder sig til det energimæssige 4D liv, så vil 9. hus 
være der, hvor man har skabt kontakt til de åndelige 
dimensioner og modtager undervisning herfra, som man kan 
videregive på det fysiske plan.  

Alle får åndelig undervisning engang i mellem om natten, men 
hvis man kan bruge den højere 9. hus energi, så kan man også få 
undervisning i meditationer om dagen eller i forbindelse med, at 
man laver ting. Det kræver, at man kan tune ind på kanalen, 
hvorfra man kan opfatte, hvad der afsendes til en højere oppe 
fra. Men det er ikke let at etablere denne kanal og det ofte kræver 
meget træning.  

Nogen kan det i en eller anden udstrækning tidligt i livet, fordi 
det er, hvad deres livsplan går ud på. De vil have en kanal åben 
til det niveau, som de er i stand til at kommunikere med. Og der 
findes mange planer/dimensioner, som man kan tune ind på. Det 

vil sige, at man kan starte livet med at have en kanal åben i det 9. 
hus og være i stand til at kommunikere til eget brug eller til 
klienter. Man kan også være lukket i starten af livet, og så 
igennem forskellige udfordringer, gøre sig mere og mere åben.  

Der vil altid være nye kanaler at åbne sig imod, og muligheden 
for at åbne kanalen, svarer til den energifrekvens, som du kan 
skabe i dig selv. Du hæver din frekvens ved at udføre 
energiarbejde af forskellig slags – dette har jeg beskrevet i mange 
opslag og i blogindlæg på min hjemmeside.  

Men der er også prøvelser i forbindelse med at åbne sig, for der 
er ’drillenisser’ på kanalerne. Nisserne kan være af mange slags 
og noget af det, som man skal lære i forbindelse med energien i 
det 9. hus, det er, at kunne skelne i tingene, som man opfanger. 
Man skal kunne mærke sig frem til rene signaler, og det kræver 
træning, træning, træning – og ydmyghed. 

ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gange. Slip 
så dine tanker, holde dine øjne lukkede og lad alt falde til ro. Når 
du har siddet på denne måde et stykke tid, så forestil dig et 
område for dit indre blik, som er foran dit hjerte område. Du kan 
være en scene, en manege eller lignende. Det skal være et sted, 
hvor du kan forestille dig, at nogen træder ind eller, at noget 
viser sig. Du kan også se et lærred for dig. Lad så være med at 
tænke, lad blot billeder tone frem i dit indre. Se, om der træder 
nogen ind på scenen eller i manegen eller se, om nogen eller 
noget viser sig på lærredet. Det kan være for en stund eller blot 
for et splitsekund. Hvad der end dukker op, så betragt det som 
en kommunikation fra dine åndelige vejledere. Når du modtager 
sådan et syn, så skal du føle, hvilke associationer, som opstår. Du 
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skal prøve ikke at tænke så meget over, hvad du oplevede, men i 
stedet MÆRKE, hvad du oplevede. Det svære i sådan en øvelse 
er at kunne slippe tankerne, og lade informationerne træde frem 
uden, at du aktiverer din hukommelse og dine forventninger. 
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DIN KARRIERE AFLÆSES I 10. HUS   (Opslag 12) 
 
Energien i det 10. hus relateres ofte til ens arbejde og karriere, 
når man forholder sig fra 3D perspektivet. I 4D medtager man 
den energimæssige del og i 5D den åndelige del. For at få 
kontakt til sin ’åndelige karriere’, skal man kunne bruge den 4. 
dimension til at kommunikere energimæssigt på. Herfra – via 8. 
hus’ port og 9. hus’ kommunikationsevner, kan man nå sit 10. 
hus og finde frem til det åndelige arbejde, som man har planlagt 
at lave i dette liv. 
 
Et åndeligt formål - set i et 5D perspektiv - har noget at gøre 
med, hvad man laver energimæssigt og ikke fysisk. Det 
energimæssige kan manifestere sig fysisk, men man skal først 
skabe det på det energimæssige plan. 
 
Og begrebet karriere kan have helt andre betydninger i 5D end i 
3D, fordi vores liv i den kommende tid vil være så meget 
anderledes. Job og karrierer, som fandtes op til nu, vil forsvinde 
– og helt nye typer job, vil opstå. Derfor kan begrebet karriere i 
5D være svært at forholde sig til i forhold til vores nuværende 
forståelsesrammer.  
 
Hvis man vil kende mere til sin åndelige karriere, så skal man 
bruge sin intuition. Det er den kanal, man skaber i 8. hus og 
lærer at tale på i 9. hus, og det er fra denne 
kommunikationskanal, at man kan hente informationer om ens 
fremtidige åndelige karriere. Informationerne vil altid være 
sparsomme. Det er ikke godt at kende ret meget til sin fremtid, 
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det er bedst altid kun at kende det næste skridt samtidigt med, at 
man har et eller andet pejlemærke i horisonten.  
 
Vi er ved at skabe en helt ny verden og, hvis man bruger sin 
forhistorie og den dertil hørende hukommelse, kommer man 
ikke til at skabe ret meget nyt. Så skaber man indenfor de gamle 
rammer. Den nye verden er så meget anderledes end den gamle, 
og derfor skal vi åbne os for, hvad vores intuition peger os i 
retning af, og ikke bruge vores forhistorie så meget. 
 
Man vil kunne læse mere i ens nordlige måneknude og de 
aspekter, placeringer, tegn mv. som er til denne.  
 
ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gange. Slip 
så dine tanker og fald helt til ro. Forestil dig et rum foran dit 
hjerte, som er helt lyst op. Forestil dig, at dette rums lys langsomt 
dæmpes. Efter et stykke tid er der helt mørkt, og se så udover 
over mørket og fornem, om du kan mærke et lys i horisonten. 
Hvis du kan fornemme et lys, så mærk hvordan dette lys føles. 
Bare mærk følelsen så længe du kan, og når du har gjort det, så 
kan du få en fornemmelse af dit næste skridt. Hav ikke 
forventninger til nogen store åbenbaringerne, blot et næste 
skridt. Og husk at fornemme og mærke lyset i horisonten, og 
ikke bruge dine tanker og hukommelse. Sluk for tankerne og 
mærk dig frem. 

DET 11. HUS OMHANDLER DINE FÆLLESSKABER   
Dine fællesskaber i 3D er alle de grupper, foreninger, samlinger 
m.v. som du er en del af og, som har et fælles formål eller 
interesse. I 4D træder fællesskabet ind på de energimæssige 

planer. Det vil sige, at det kunne være en meditationsgruppe, 
som har et spirituelt formål. Et formål, der for eksempel handler 
om at påvirke eller manifestere noget energi. I 5D træder dit 
fællesskab ind på de åndelige planer, og du forener dig med din 
åndelige familie, venner og guider og alle de højere dagsordner 
og formål, som findes i disse højere dimensioner.  

Man kan sige, at i 11. hus energien forener du alle de ting, som 
du har trænet i 1. til 10. hus. Alle de evner, som du har trænet og 
udforsket, samler sig nu i ét. Ikke fordi, at det hele blandes 
sammen – mere som, at alle går ind i samme rum og prøver at 
være sammen. 

I 3D gør du noget fysisk sammen med dit fællesskab. I 4D gør du 
noget energimæssigt sammen med dit fællesskab. I 5D er du 
sammen med dem, som du kender på dette åndelige plan – og I 
både gør noget sammen på dette plan, og I arbejder med energier 
sammen. 

Når du skal tune ind i det 11. hus’ energi på planerne over 3D, så 
bliver du nødt til at træne det i en meditativ tilstand før, at du 
kan implementere det i din fysiske hverdag. Du bliver nødt til at 
skabe en meget stærk kontakt til dine åndelige kontakter, før du 
kan arbejde sammen med dem igennem dit daglige liv. Der er jo 
allerede mange mennesker, som kan denne kunst, når de 
arbejder med healing, clairvoyance, kanalisering eller lignende. 
Man kan kalde disse evner kunst, eller man kan kalde dem 
håndværk og, hvad end man kalder dem, så er evnerne noget, 
som man må bruge lang tid på at træne. Nogen har tilgang til et 
vist lag af evner fra tidligt livet, fordi det var en del af deres 
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livsplan. Men de vil have været igennem træning på det åndelige 
plan eller igennem mange tidligere inkarnationer med træning.  

Dette at inddrage den 4. og 5. dimension i det fysiske liv, er i 
virkeligheden det, som vi alle står overfor lige nu, hvor jorden og 
vi skal hæves til 5D. Og der er mange faldgruber, når man skal 
lære at kommunikere med sine åndelige partnere. Når man 
kommunikerer på denne måde, så kommunikerer man med 
energi – både mentale og astrale energier. Og, for at kunne gøre 
dette, må man have styr på sine indre energier, ellers afsender 
man noget værre rod. Man skal kunne holde en ren og 
uforstyrret energikontakt, før man kan tale rent sammen. Det er 
svært og kræver øvelse og, så skal man være i stand til at finde 
den rigtige linje at tune ind på. Hvis man tuner ind for lavt, kan 
man ramme det kollektive lag af tanker og følelser, som ligger 
hen over menneskeheden. Man må kunne tune ind over dette lag 
og fornemme klart og tydeligt, hvem man er i kontakt med 
højere oppe. 

ØVELSE: Lav denne øvelse i forbindelse med, at du spiser et 
måltid mad. Efter at have spist en del af måltidet, så træk vejret 
dybt et par gange. Føl hvordan, at maden fysisk glider ned imod 
dit fordøjelsessystem og mærk så den energi, som er i maden. 
Mærk den samlede energi, som måltidet indeholder og mærk så, 
hver af madens ingrediensers energi. Mærk deres særegne smag 
og konsistens, og mærk det fællesskab, som opstår i forbindelse 
med at alle ingredienser samles til et måltid. Dette fællesskab, 
som sker i mødet imellem alle ingredienserne, bæres af den 11. 
energis evne til at samle i et fællesskab. Samle på en måde, hvor 
alle bliver set, hørt, følt og smagt – men, hvor alt samtidigt går 

op i en højere enhed. Sådan agerer 11.hus energien med mad – 
og sådan gør den det med mennesker. 

12. HUS ER ENSOMHEDEN OG DEN SIDSTE PORT   
Som skrevet under energien i det 11. hus, så er det 11. hus stedet, 
hvor tingene samles. Energien i det 12. hus slipper alt det, som 
skete i 11. hus og slipper alt andet. Energien i det tolvte hus 
skaber tomme rum, hvor der er plads til refleksion over, den 
viden og de erfaringer, som er indsamlet. De tomme rum er 
nødvendige for, at der ikke er larm, som kan forstyrre. I det 12. 
hus har vi brug for at være helt alene og når man er alene, kan 
man føles sig ensom, forladt og kede sig.  

Det kan blive en fantastisk oplevelse at finde sig til rette i det 12. 
hus, men der ligger lidelser før, at komforten indfinder sig. Og 
komforten hænger sammen med den nye fase, som man kan 
mærke ligger foran en. Faser, som vil give mulighed for at bringe 
de nye tilegnede evner i brug og, som derfor byder på nye 
eventyr. Men før man kan tage hul på nye runder i horoskopets 
hjul, så skal man igennem en evaluering af alt, hvad man 
oplevede i denne runde. Og det sker i 4D/5D astrologi ikke på 
det fysiske plan – det sker på det åndelige plan, og da det er 
udenfor dagsbevidsthedens rækkevidde det meste af tiden, så 
føles energien i det 12. hus ofte ensom. 

Men, det 12. hus er også den sidste port, så når man har sluppet 
alle forbindelser, og bragt en del af sig selv ind i det ensomme 
rum, så opstår nye forbindelser. Roen og ensomheden giver 
mulighed for, at energiforbindelser når hinanden fra det lavere 
fysiske plan og helt op til de højeste planer, som det er muligt at 
nå for det enkelte menneske. Fra dette sted, kan man få følelsen 
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af kontakt til det Guddommelige og det er energiforbindelser, 
som føles mere fantastisk end alt andet, man har oplevet 
igennem de 11 forrige huse.  

Når man har arbejdet sig igennem alle 12 huse, og dermed alle 12 
stråler, står man i porten til at starte på en ny rejse. med en ny 
version af sig selv. og en ny kamp med den 1. stråle i det 1. hus. 
Og, hver gang man har taget en kamp med en af strålerne, 
aflejres en del af denne stråles energi i vores sjælsenergi – og det 
gør os lige en lille smule mere guddommelige. 

ØVELSE: Sæt dig på en stol og træk vejret dybt et par gange. 
Forestil dig, at du sidder inde i en ovalformet energi boble, som 
går ca. en halv meter udover din fysiske krops grænser. Mærk, at 
denne boble har en forbindelse til højt oppe over dit hoved, og 
denne forbindelse ligner et tykt torv, som glimrer og stråler i alle 
regnbuens farver. Energierne løber fra oven og ned i din boble, 
og de løber udenpå din boble også. Der strømmer regnbuefarvet 
energi ind i din energiboble og ned langs siderne af boblen. Sid 
og mærk disse smukke farvede energier og mærk, hvordan de 
føles. Lad dem komme dybt ind i hele din krop, og lad dem få 
lov til at arbejde på dine indre planer. Gør ikke noget, tænk ikke 
og forsøg ikke at påvirke noget. Mærk blot, hvordan disse 
energier vibrerer i dit indre og nyd fornemmelsen. Gør dette så 
længe det føles rart og vid så, at du har prøvet en af de typer 
kontakter - med de Guddommelige dimensioner - som man kan 
få, når man tør udforske energien i det 12. hus. 

 

 


