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Horoskopspalter
– et moderne orakel i Delfi?
Det finnes mange varianter av orakler, men de
fleste tenker nok på det berømte greske oraklet
i Delfi fra klassisk hellenistisk tid, noen hundre
år før Kristus. Et orakel er en person, et sted eller
en enhet som generelt sett er en kilde til råd eller
profetier om fremtiden. Er et horoskop det samme?
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Orakler betraktes ofte som ufeilbarlige autoriteter innenfor
spiritualitet, moral og etiske og filosofiske områder. Selve
oraklet kunne være en reinkarnert guddom, en opphøyet
person eller enhet innenfor datidens prestestand eller den
magiske eller spirituelle overklassen.
Det som også var betegnende for de rådene man fikk
av oraklet, er at de kunne være ganske så diffuse. Den
aktuelle problemstillingen ble ofte innlemmet i en større
sammenheng. Man måtte selv ta de nødvendige valgene
for å virkeliggjøre profetiene, og man var selv delaktig
i tolkningsprosessen. Det kunne også hende at oraklet
fortalte den besøkende at hun eller han allerede hadde tatt
et valg, og lurte på hvorfor de kom dit. Den store greske
filosofen Platon skal visstnok også ha frekventert oraklet i
Delfi.
Gjennom det å skrive horoskopsspalter for bladet Medium
er man langt fra et orakel. Men på den annen side forsøker
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jeg gjerne å skrive horoskoper som om de var en form for
orakel. Jeg ønsker at leseren skal sitte igjen med et valg
som hun eller han selv må ta. Jeg kan ikke ta en avgjørelse
på vegne av noen andre. Jeg vil ikke tre mine tolkninger
nedover hodet på en annen person.
For det første har jeg ingen rett til det, og for det andre
kan dette føre til en karmisk tilhørighet, spesielt om jeg tar
feil. Det å ta feil kan vi alle gjøre. Det er menneskelig. Men
jeg vil ikke sitte igjen med et ansvar for andres handlinger.
Det jeg ønsker, er å belyse en gitt situasjon basert på et
horoskop for hvert stjernetegn. Deretter må hver enkelt
søke inne i seg selv for å se om det er noe de kan bruke
for å skape seg en bedre hverdag. Jeg har liten sans for
horoskopspalter som skriver at det og det må du gjøre for
at du skal bli lykkelig, eller dersom du gjør det eller det,
kommer det til å gå deg ille.

Det er liten vits i å lese en horoskopspalte hvor man er
mer fortvilt etter å ha lest den enn det man var forut.
Horoskopspalten skal være et lite løft i en ellers slitsom
hverdag. Heldigvis går livet i sykluser både på godt og
vondt, noe som kommer veldig tydelig frem i astrologien.
Vi opplever alle tøffe og utfordrende tider i livet vårt,
uansett om vi er fattig eller rik. Vanskelige situasjoner
skal man selvsagt også antyde i et horoskop. Men jeg er en
sterk tilhenger av at når dette er sagt eller skrevet, må man
legge frem et forslag til løsning slik at leseren ser livet som
positivt, konstruktivt og med nye muligheter fremover. Det
finnes alltid et lys i tunnelen bare man leter etter det!
Valget mellom å gjøre noe med det eller ikke er selvsagt
helt og holdent leserens eget. Jeg etterstreber å gi mine
lesere en mulighet til å ta sine egne valg.
Når man leser horoskopspalter, er det viktig at man har
evnen til å gå litt inn i seg selv. Du må se deg selv og livet

ditt i en større sammenheng knyttet opp til det som er
skrevet. Tar du alt bokstavelig ord for ord, vil det gi deg
mindre forståelse og opplevelser enn om du åpner opp til
at det er en større sammenheng mellom deg og universet.
Vi er alle med i et kosmisk spill hvor hver og en av oss er en
liten, men viktig brikke. Forventer du at en horoskopspalte
skal eller kan forandre livet ditt uten at du selv er delaktig
i prosessen, er det stor sjanse for at du bli skuffet eller sier:
«Det er bare tull det som er skrevet der, det stemmer jo ikke.»
Egentlig er det slik at om vi tar oss tid til å lytte til vår
indre stemme, sitter vi selv med alle svarene vi søker.
Horoskopspaltene kan være et medium som hjelper deg til
å søke etter de svarene du selv sitter inne med. Det er her
sammenligningen med oraklet i Delfi kommer til sin rett.
Tenk på det neste gang du leser en horoskopspalte.
Lykke til videre med å finne svarene du søker – i deg selv!
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