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Mediums faste astrolog Tore
Lomsdalen var en vellykket
businessmann som vendte
ryggen til karrieren og
ansiktet mot himmelen.
Blant planeter og stjerner
har han funnet en dypere
mening og forståelse av
livet og universet, og med
en mastergrad i kulturell
astrologi og astronomi vet
han bedre enn de fleste hva
han snakker om.
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Fra vellykket businessmann til mastergrad
i kulturell astrologi og astronomi:

Stjernene
viste ny vei!
:: Tekst og foto: Julie C. Høie, julie@mediumforlag.no

Tore Lomsdalen (69), født på historiske
Eidsvoll, ser ut som prototypen på en klok
professor med tweedjakke og briller med
bred, sort innfatning. Han er Mediums
faste astrolog og horoskopspaltist, og
antagelig blant landets sprekeste pensjonister. Skjønt, han er langt fra gått av med
pensjon. Han bor i Italia, jobber i Norge
og studerer i England. Lomsdalen jobbet
tidligere som hotellsjef på flere av verdens
beste hoteller, blant annet Hilton Hotels,
Sheraton og SAS-hotellene. Han snakker
syv språk, og var en businessmann med
stor B helt til han som 50-åring bestemte
seg for å sette ny kurs.
Nå har han akkurat avslutTore Lomstet en mastergrad i kulturell
dalen har tidligere
astronomi og astrologi i
jobbet som hotellsjef på
flere av verdens beste hotelStorbritannia – og vurderer
ler, blant annet Hilton Hotels,
å gå for doktorgraden!
Sheraton og SAS-hotellene.
– Det vil bety åtte nye år
Han snakker syv språk, og var
på skolebenken, så jeg må
en businessmann helt til han
tenke litt på det, ler Tore
som 50-åring bestemte seg
lett.
for å sette ny kurs.
Han har allerede studert
stjerner og planeter formelt i 12
år, og er blant de få som er med på å
bringe akademisk tyngde til astrologifaget.

Et slags kall

Stjernetydning overkjørt
Tore påpeker det interessante med akkurat 1600- og 1700-tallet, for det var da
Descartes, Newton og andre kom med sine
vitenskapelige verdensteorier og astrologien
mistet sin appell. Det var også i denne
tiden Galileo gjennom sitt teleskop og
banebrytende astronomiske observasjoner
fremmet det heliosentriske verdensbildet,
nemlig at solen er sentret i vårt solsystem,
og ikke jorden, som inntil da var det man
antok. Dette skapte tvil om astrologiens
vitenskapelige tilhørighet. Likevel bruker
astrologien fortsatt et geosentrisk verdensbilde, nemlig at solen går rundt jorden.
– Jeg er sikker på at de som driver seriøst
med astrologi, har med seg dette fra tidli-

gere liv. Slik jeg ser det, handler astronomi
om den vitenskapelige forståelsen av universet, med målinger og beregninger, mens
astrologi handler om å finne en forklaring
og mening med det, sier han med trykk
på mening. Den mørke nattehimmelen
inneholder en dypere mening om den lyse
dagen – og selve livet!

«Jeg er sikker på at de som
driver seriøst med astrologi,
har med seg dette fra tidligere liv.»
Tore Lomsdalen

Indre vekst
Hjemme på kontoret sitt i Italia nyter
han arbeidsdagene fra et kontor fylt med
bøker og utsikt ut mot en grønn golfbane.
Dagene benytter han til å studere, stille
horoskoper og spille golf. Han lever et godt
liv med pendling på kontinentet, og er også
svært fornøyd med den indre vendingen
livet har tatt etter han bragte astrologien
inn i livet sitt på alvor.

– Jeg er veldig fascinert av astrologiens
historie, og det er derfor jeg begynte på
mastergraden. Dette er en historie som går
over 400–500 år, og jeg vil si at studiet
også har gjort meg til en bedre astrolog
fordi jeg har fått et bredere perspektiv på
det hele. Hadde jeg kjent til dette tidligere,
tror jeg også det ville hjulpet meg både
privat og yrkesmessig. Jeg ser på meg selv
som en person som nå har fått en dypere
mening med livet, jeg er mindre dømmende og mindre selvsentrert, sier Tore
åpenhjertig.

God tolker
Da Tore begynte å jobbe som astrolog,
benyttet man seg av manuelle tabeller som
regnet ut hvordan de ulike planetene sto i
forhold til hverandre. I dag er dette byttet
ut med softwaresystemer (programmer)
som regner ut det hele, men tolkingen av
horoskopet er det astrologene selv som bør
gjennomføre.
Tore benytter seg av vestlig astrologi
og den tropiske Zodiaken, men han har
også vært innom ortodoks og tradisjonell
astrologi fra middelalderen, og kombinerer
dem begge når han stiller horoskop. Den
moderne skal være mer dreid mot det psykologiske, mens den middelalderske er mer
hendelseorientert.
– Det som skiller en dyktig og mindre
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Interessen for astrologi har vært hos Tore
siden ungdomsårene, men ikke i større
grad enn hos andre som er lett nysgjerrige.
Han leste horoskopet sitt i aviser og blader,
men det var det. Så hvorfor velge bort en
karriere innen business til fordel for tolkning av planeters påvirkning på jorden og
oss som bor her?
– Det er et godt spørsmål, medgir Tore.
– Jeg vil si at det var et kall. Jeg har
tatt regresjonsterapi som viste meg selv i
skolesituasjoner knyttet til både London på
1600- og 1700-tallet og det gamle Mesopotania som lærer i astrologi. Mastergradsstudiet og astrologiutdannelsen har jeg
dessuten fra England.
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dyktig astrolog, er evnen til å tolke det som
kommer frem, og hvordan man ser sammenhengen i den informasjonen man får,
mener Tore. Selv anses han for å være blant
de dyktige.
– Når jeg sitter med et astrologkart, er
det som det snakker til meg, og jeg anser
meg selv som en god tolker. Jeg har mange
som kommer tilbake år etter år for at jeg
skal stille horoskopet for dem, smiler han
videre.
Som regel kommer folk og lurer på
hvordan det vil gå med dem i kjærligheten
og karrieren, men også årshoroskoper og
fødselshoroskoper er populært å stille. Å
stille horoskop for nyfødte barn er noe Tore
liker godt.

«Det som skiller en dyktig
og mindre dyktig astrolog,
er evnen til å tolke det som
kommer frem, og hvordan
man ser sammenhengen i
den informasjonen man får.»
Tore Lomsdalen

Tror på reinkarnasjon
For Tore er astrologien et hjelpemiddel,
men ikke noe han lar seg styre av. Han
benytter det til å se på de store linjene i
sitt liv, men han lever ikke etter hvordan
horoskopet ser ut fra dag til dag. Han prøver heller ikke å styre andre i noen spesiell
retning av hva de bør velge basert på det
stjernene har å melde.
– Jeg gir ikke folk råd om hva de skal
gjøre eller ikke gjøre, jeg belyser bare en
situasjon, så må de selv trekke sine egne
konklusjoner om hva de vil gjøre. Jeg kan
jo tross alt ta feil, understreker han.
Astrologen begrenser seg imidlertid ikke
bare til horoskop som har med dette livet
å gjøre.
Tore er en svoren tilhenger av reinkarnasjon, en tro han fikk etter han begynte med
astrologi. Samtidig mener Tore at astrologien også har brakt ham nærmere religion
og kristendom, på den måten at han ikke
ser bort fra at det finnes én Skaper av hele
universet. For ham kan dette gjerne være
Gud. Universet er ikke styrt av en serie
tilfeldigheter, mener han.
– Jeg mener at dette livet er knyttet til
en sirkel av tidligere liv, og at astrologien er
et av de beste midlene til å forstå kosmos
og universet, og tilknytningen mellom
mennesker, universet og jorden. Jeg er helt

sikker på at vi har levd før, og kan stille
karmiske astrologikart for folk som vil vite
om tidligere liv.

«Jeg gir ikke folk råd om hva
de skal gjøre eller ikke gjøre,
jeg belyser bare en situasjon, så må de selv trekke
sine egne konklusjoner om
hva de vil gjøre.»
Tore Lomsdalen

«Jeg mener at dette livet er
knyttet til en sirkel av tidligere liv, og at astrologien er
et av de beste midlene til å
forstå kosmos og universet,
og tilknytningen mellom
mennesker, universet og
jorden.»
Tore Lomsdalen
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Hviler ikke
Den tidligere hotellsjefen har opprettet et
eget firma i Italia og lever i dag av å holde
kurs i astrologi for italienere og å stille
horoskoper hovedsakelig for nordmenn.
Utenom å studere og å skrive for blant annet Medium har han alt annet enn stille og
rolige dager. Mastergraden alene har tatt
fem år å gjennomføre.
Nå som han er ferdig med den, skulle
man tro at han så frem til å høste og nyte
av all den kunnskap han har, men Tore
er av typen som må skape, så den driftige
hotellsjefen bor nok i ham enda.
– Neste år skal jeg være med og arrangere en internasjonal akademisk konferanse
i kulturell astronomi på Malta, og i tillegg
reiser jeg og holder foredrag om kosmologi
i mange land. Mitt håp er jo at jeg hjelper
folk med den jobben jeg gjør. Jeg håper å
hjelpe dem til å finne en retning. For meg
handler astrologi om sjelsutvikling og læren om den spirituelle og alternative siden
i livet. Man får et større perspektiv inn i livet når man bringer inn astrologi. Egentlig
går det ut på å lære å kjenne seg selv, ikke
bare i ord, men også i handling. Det er på
den måten en ekte selvtillit vokser frem hos
oss mennesker.

har et medfødt røntgenblikk, opplyser han
videre.

Astrolektyre
Blant Tores mange bøker er det et par
forfattere han er spesielt inspirert av. Et av
de store forbildene på astrohimmelen er
amerikaneren Richard Idemon, som døde
i 1987, bare 49 år gammel. Han har utgitt
kun to seminarbøker, hvor han utfolder seg
«Pensjonispå en utrolig levende måte i astrologiens
ten» Tore Lomssymbolske språk gjennom Carl G. Jungs
dalen har akkurat
psykologi, arketyper og mytologi.
avsluttet en mastergrad i
Avdøde Howard Sasportas og Dane
kulturell astronomi og astrologi i Storbritannia. Nå Rudhyar er forbilder for Tore fordi de
vurderer 69-åringen å gå
snakker om den dypere siden av astrofor doktorgraden!
logi og spirituell selvutvikling.
– Det er et kjempeverktøy til å forstå
seg selv bedre, hevder Tore.
I karmisk og tidligere livs astrologi har
han gjennom mange år fulgt engelske Judy
Hall, som skal holde et weekendseminar
i Oslo i mars 2014 om dette interessante
emnet. (Les egen sak om Judy Hall i neste
«Jeg levde opp til andres
utgave av Medium, red. anm.)
I tillegg er han inspirert av sine masterforventninger. Nå lever jeg opp
gradveiledere dr. Nick Campion, dr. Liz
til mine egne forventninger.»
Green og dr. Bernadette Brady. Alle er
Tore Lomsdalen
meget velkjente og anerkjente innenfor det
internasjonale astrologiske miljøet og har
vært hans lærere.

Mange skeptikere
Imidlertid er ikke alle like positive til
det Tore jobber med. Han møter mange
skeptikere, men dem bryr han seg ikke så
mye om. Det er ikke hans jobb å overbevise noen, som han påpeker. Han vil heller
bruke sin tid på folk som har en interesse
for et holistisk – altså helhetlig – syn på
universet.
– Jeg føler at trenden for aksept svinger
i positiv retning. Det går langsomt, men
det går fremover. Og jeg tror at jo flere som
tar høyere utdannelse innen dette feltet, jo
mer vil det bidra til å løfte aksepten til et
høyere nivå.

Stjernetegn-myter
Et spørsmål som bare må stilles, er om
astrologen kjenner igjen mennesketypene
basert på stjernetegnskarakteristikker.
– Haha, ja, det er et godt spørsmål. Det
er ikke noe jeg pleier å tenke over, men
det hender jo at jeg gjør det. Jeg er ikke
overasket over at du med ditt tegn jobber
som journalist, for eksempel. Ditt tegn er
styrt av planeten Merkur, og det er veldig
typisk for folk som jobber i kommunikasjonsbransjen, forsikrer han smilende.
– Et tegn det florerer en del myter om, er
Skorpionen. Er folk i Skorpionens tegn like

skumle som mange skal ha det til?
– Vel, sier Tore og trekker på det. – Det
er jo et veldig intenst tegn, og mange i
alternativbransjen er Skorpioner. Skorpionen er styrt av underverdenens gud, Pluto,
en kompromissløs planet. Og Skorpioner
er ofte lojale, veldig svart-hvitt-mennesker, og mange når langt. Du finner også
mange innen forskning, i politiet og blant
psykologer. Ja, mange som jobber med liv
og død. I renholdsverket finner du dem
også. De er ikke redde for å gå ned i kloakkrørene. Ofte utfører de oppgaver andre
ikke tør. Disse menneskene er flinke til å
trenge bak fasaden og bak det som skjer,
de har en sterk intuisjon, samtidig som de

Mastergraden har åpnet opp for mange nye
muligheter, og Tore har blitt invitert til å
holde foredrag verden over om mastergraden og om astrologi. Takket være det han
har lært, føler han nå at han vet hvem han
er, og hvor han kommer fra.
– Jeg visste ikke dette før, og jeg levde på
siden av meg selv. Jeg levde opp til andres
forventninger. Nå lever jeg opp til mine
egne forventninger. Astrologi har vært en
stor rikdom for meg, og jeg er både ydmyk
og privilegert som kan holde på med dette
fantastiske verktøyet, understreker Tore, og
avslutter med at han har tenkt å holde på
med astrologi resten av livet.
Tore kan kontaktes gjennom sin hjemmeside: www.astrolom.no

Kjøp Medium årshoroskop 2014
– eller bli abonnent og få det gratis!
Fra slutten av november er Medium årshoroskop for 2014 i løssalg. Det er Tore
Lomsdalen som har skrevet de 12 horoskopene, som teller 72 sider av bladet på totalt
100 sider – med andre ord en detaljert oversikt over alle tegnene selv i et 12-måneders perspektiv. Blir du abonnent på Medium, får du årshoroskopet tilsendt som
gave!
Lurer du på hvor du kan få kjøpt årshoroskopet, se www.interpress.no.
Vil du bli abonnent? Send inn kupongen i bladet, eller se www.mittmedium.no.
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