
Folksjäl–som i en filterbubbla





Folksjäl–som i en filterbubbla
Siwert Aldenryd



iv

Omslaget: I gyttret av tillrop skymtar konstnären Mattias Norströms krökta flagg-
stång som 2017 och till allmän muntration förevisades på flera platser i Sverige. 
Illustrationen på s. 111 har lånats från Radek Chlups Proclus – An Introduction och 
försetts med svensk text.

”Förlaget” Ephemerald Vanity är vad det låter som, emblem för en egenproduktion 
som på engelska kallas ”vanity press” – utgåva för fåfängans skull. Det rullande 
ordet är en privat ordlek. Dra isär till två och finn ”efemära smaragden”, en om-
skrivning för ”förmögenheters flyktighet”.

 
Copyright © 2018 Siwert Aldenryd

Första upplagan

ISBN: 978-91-639-8627-7

Tryckt hos Lightning Press, UK

Alla rättigheter reserverade. Ingen del av boken, förutom citat av rimlig längd, får 
lagras eller reproduceras på något sätt utöver den fysiska bokkopian utan förfat-
tarens medgivande.



Rece
nsio

nsk
opia

v

Det var när den Stora Vägen tynade bort 
”Mänsklig vänlighet och moral” trädde i dess ställe 
Det var då den stora förställdheten tog fart.
Det var när de sex familjebanden* inte längre fungerade 
Det började talas om ”välkammade barn” 
Inte förrän fosterlandet förmörkades av inre stridigheter 
Hörde vi propaganda om att ”vara lojal”.
 
—Laozi (Lao Tzu): Boken om Vägen och Kraften
(svårdaterad text: 6e eller 4e årh. fvt., kanske senare)

* far, son, äldre bror, yngre bror, make och hustru

Jag talar om ting som inte kan mätas eller vägas, som bara kan be-
skrivas i traditionella termer; om ett integralt kosmos som består 
av distinkta existensnivåer... en kosmisk hierarki, ett universum 
med en adderad dimension: vertikalitet som inget har att göra 
med riktning i rummet utan med värderingar och mening ... di-
mensionen som förvandlar kosmos från bara ett ting till en bona 
fide symbol, till en uppenbarelse av den gudomliga intelligensen.
 
—Wolfgang Smith, vetenskapsfilosof och matematiker, ur essän 
 Science and the Restoration of Culture (2004)

När Herren låter dig vila från din möda och oro och från den 
hårda slavtjänst du har tvingats till, då skall du håna kungen av 
Babylon med denna sång:

”Ack, det är slut med tyrannen
slut med hans vilda framfart!
Herren har brutit de gudlösas stav
och härskarnas spira.”
 
Gamla testamentets Jesaja 5:3-5 (8e årh. fvt) tycks ta själens fortsatta med-
vetenhet efter döden för givet och kombinerar tanken med skadeglädje 
över vad Ödet har i bnredskap för den som förslavar andra!



Folksjäl–somienfilterbubbla

vi



Rece
nsio

nsk
opia

Innehåll 

vii

Innehåll

Introduktion till den fulla vidden 1

1. Myt som myt? 19

2. Zodiaksymboler och livsyttringarnas spelregler 57

3. Fler spadtag i astrologins kosmologi 95

4. Sverigehoroskopet och dess verifikation 131

5. Sverigehoroskopets innehåll och dispositioner 177

6. Typexempel på nationalsjälen i rörelse 231

7. Nationalsjälen i affekt: fler exempel 271

8. Vimshottari dasha – prognosmetod 
för okunniga tider 313

Efterord 369

Appendix 1 – Horoskopets 12 hus 375

Appendix 2 – Om författaren 381

Bibliografi 389



Folksjäl–somienfilterbubbla

viii



Rece
nsio

nsk
opia

1

Introduktion till den fulla vidden

Det här är allraminst en akademisk psykologibok. Något som en”folksjäl” ex-
isterar inte i den moderna, sekulära verklighetsbeskrivningen. Här ska serve-
ras udda och kanske tankeväckande faktabitar i ämnen som är svårt eftersatta 
i Sverige. Läsaren kommer snart nog att ana någon slags vinkling i fråga om 
ämnet ”svenskhet”. Boken utgår från tanken om entidlösfilosofi som tränger 
igenom i varje kultur och tid där en viss mognadsgrad uppnåtts. Lärosatserna 
ser alltid ungefär likadana ut eftersom den, med djuppsykologen Carl Jungs 
ord, är grundad i en underliggande värld av arketyper, drivande axiom som 
ingen vetenskapsman i världen kan klyva i ytterligare delar. Denna tidlösa 
filosofi (sophia perennis) kan falla ur folkmedvetandet om kulturellt barbari når 
en viss gräns. Sverige är en av de platser på Jorden där detta har inträffat. Den 
eviga filosofin kan, på den sociala nivå som åtminstone tills för några år sedan 
var svenskarnas återstående komfortzon, sammanfattas med det gyllene budet. 
Några kanske svagt minns det från en skolkristendom som nu i princip ersatts 
av 150 böneutrop om dagen till Apples ära.1

 Gyllene budet lyder förstås, ”Gör mot andra som du själv skulle vilja 
bli behandlad.” Eftersom alla önskar sig allt gott i världen, blir konsekvensen 
att man också måste tillönska alla andra samhällsmedborgare samma goda 
färd genom livet. Det här är snarlikt betydelsen hos den astrologiska planeten 
Jupiter, som sedan gammalt kallats den Stora Välgöraren och som sägs ha en 
universellt expansiv och välsignande natur. Nu finns bara en politisk ideologi 
representerad i Sverige som söker ett sådant samhälle. Det är socialismen, 
ja kanske t.o.m. kommunismen. Det senare ett statsskick vari medborgarna 
bokstavligen förfogar över allt och därmed inget – ägandefrågan har blivit 
poänglös, och övergivits som det omogna civilisationsskick alla egentligen 
inser att det är. Faktiskt, kommunism eller egendomsgemenskap var en fung-
erande organisationsmodell under flera hundra år i kristendomens början, 
men smugglades diskret ut ur bilden. Det palestinska originalet förutsatte en 
så hög grad av personlig mognad att det inte fanns en chans att exportera 
och sälja både livsstil och budskap i romarriket! Och på den vägen är det i 
Väst. Tvåtusen år av tilltagande mänsklig korruption till sist krönt av den 
marknadsliberalism som kommer att köra västerlandet i botten. Som kom-

1 Svenskt mobilmissbruk kan liknas vid underdånigt krypande inför en gud 
och i detta ingår också stockholmspolitikernas krypande för den allsmäktiga Logo-
typen, åtminstone fram till en kursändring sommaren 2018 då plötsligt allmänheten 
skulle få säga sitt om ett palats till Överkonsumtionens ära mitt i den symboliskt vik-
tiga Konungens trädgård i huvudstadens hjärta.
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mer att visa sig i bokens senare kapitel är Sverige sedan så länge så djupt 
infekterat av materialismen att nationalsjälen i dess nuvarande tillstånd 
synes bortom räddning.2 Men om den breda massan och deras ledarskap 
är fördömda finns fortfarande möjligheten för den enskilde att vakna och 
med nya ögon se den Horribla Maskin det moderna Sverige kommit att 
bli. Kanske kan den här boken bidra med åtminstone något på den vägen.

 Det sägs att höger-vänsterskalan slutat gälla sedan Sveriges arbe-
tande befolkning fått det tillräckligt bra för egen del och alla nu bara lever 
för egennyttan och sitt eget lilla livsprojekt – bygga sig in allt längre i det 
ombonade hemmet, köpa till ännu ett lager bevakningsmedel, och inte 
minst koppla mobilen till den smarta kylens kontrollsystem för att från 
jobbet speja online efter misstänkta avvikelser bland matförpackningarna. 
Eller, man kan leka världserövrare och flyga billigt till utlandet så ofta 
ekonomin tillåter (och än mer frekvent om man jobbvägen hittat möjlig-
heten till tjänsteresor vilka i praktiken innehåller en generös del betald 
semester). Istället för traditionell politisk medvetenhet sägs den politiska 
aktivismen numera pågå längsmed den sk GAL-TAN-axeln3 (för de få 
som fortfarande orkar bry sig – livsprojektet är ju som ett andra arbete). 
Dvs., partierna återfinns någonstans mellan Grön-Alternativ-Libertarian 
respektive Traditionalist-Auktoritär-Nationalist. Den skalan må gälla par-
tiernas verklighetsbild men den här boken tar ett större och mer mångdi-
mensionellt grepp och söker fånga inte bara politikerns röstfiskande vart 
fjärde år utan nationens själva själ. Ett syfte är att få svar på frågan om ”vi 
får de ledare vi förtjänar”. Metoden är minst sagt okonventionell.  Vi får 
ofta höra att vi efter 1600-talet och Upplysningen lever i en förnuftets tid, 
så hur kan det ens vara meningsfullt att, som här, försöka kommentera fe-
nomenet Sverige utifrån antik astrologi? Visserligen innehåller astrologin 
ett mått av psykologi men även detta ämne har svenskarna lärt sig fnysa 
åt till följd av vår materialism som rankar kroppslighet så mycket högre 
än psyket. Det senare misstänkliggörs i Sverige av hävd av dem som sva-
rar positivt på floskler som ”verklighetens folk”. Undertecknad hörde en 
gång en äldre man skryta om hur han minsann inte drömde på nätterna 
(som någon vek poet) utan (som en karlakarl) sov sig utvilad! En människa 
som aldrig kan återkalla några drömmar lider enligt psykologin av stark 
bortträngning och man kan misstänka att de lever i livslögn. (Vederbö-

2 Detta sade undertecknad (och säkert många före honom) från sin blogg 
Sideriska siktet flera år innan även ambassadören Håkan Juholt anammade samma 
dystra syn på den svenska demokratins livsduglighet.

3 sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6924173
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rande var mycket riktigt vd, en typ som behöver borttränga mycket för att 
inte tappa marschtakt.)

 Det ska direkt inflikas att begreppet folkpsyke eller folksjäl inte är 
värst gammalt. Ämnet ”folkpsykologi” fick sin första professur i Schweiz 
i mitten av 1800-talet då Europas nationalstater en efter en ersatte en äldre 
tids små kungadömen. Tanken är förstås äldre, teologen och litteraturkri-
tikern Johann Herder (1744-1803) var en både extrem individualist och 
anhängare av folktanken, med full respekt för Europas judar till skillnad 
från den urartning som inträdde efter att Tyskland sent omsider blivit en 
nationalstat. Annars brukar ordet mest förknippas med etnologins studier 
av grupper av individer som uppfattas som en kulturellt sammanhäng-
ande helhet. Astrologin bygger å sin sida på en betydligt äldre världsbild 
och ett horoskop för Sverige kommer att teckna en himmelsk handskrift 
som verkar enligt den antika principen om en makro- och mikrokosmisk 
parallellism. Nationens karta är helt enkelt en förebådan om vad landet 
kommer att växa upp till, vilka egenskaper den nyfödda kommer att börja 
uppvisa under avgränsade mognadsstadier. Problemet är att en nation  är 
självstyrande (med mindre den invaderas av främmande makt eller säljer 
sig billigt till sådan). Ett ”urspårat” horoskop kan därför beteckna ett röt-
ägg bland nationerna om den, likt president Donald Trump, är oförmögen 
att lyssna och ta till sig kritik från omgivningen! I teorin blir ett sådant land 
inte framgångsrikt på världsarenan eller kanske inte ens särskilt långlivat: 
horoskopets ”ingångsvärden” uppvisar alltför mycket dysfunktionalitet.

 Metodvalet kan tyckas hopplöst eftersom Sverige är känt som ett 
av västvärldens mest extrema när det kommer till att hängivet konsumera 
de senaste modetrenderna och ständigt tycks lika villigt att kasta histori-
ens erfarenheter på sophögen. Som vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith 
konstaterade om den nya, ”demokratiska”, kopernikanska världsbilden 
där den traditionella hierarkin med Jorden på botten hade utraderats: ”Nu 
fanns inte längre något ’upp’ och ’ned’, ’öst’ och ’väst’, ’norr’ och ’söder’, 
förutom i relation till en speciell planet som kretsade runt solen. Själva 
grunden för en astrologisk utblick hade försvunnit.”4 Dessförinnan hade 
observatörer längs Eufrat och Tigris arbetat i flera tusen år med att bygga 
upp en insikt om himlavalvets koppling till vår värld och noterat både 
tusentals stjärnor i omfattande kataloger och noterat och bokfört, om och 
om igen, upplevda samband mellan ”ovan” och ”nedan”. Och dessutom, 
som i ett luciferiskt uppror mot gudarnas ordning, sökt finna lösningar att 
avvärja hotfulla himmelska omen. Magi måste sägas ha varit föregångaren 

4 The Wisdom of Ancient Cosmology, s. 173
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till modern medicin och metoder för att hålla sig väl med vissa av person-
horoskopets gudar är än idag än traditionell gren av den indiska astrolo-
gin. Med dessa metoder markerade Människan tidigt sin medvetenhet om 
en egen vilja och ambition att söka kontrollera sitt liv. 1900-talets största 
brittiska astrolog, Charles Carter, hade en utstakad bana som överrättsdo-
mare framför sig när astrologin fångade hans skarpa intellekt i vad som 
blev en livslång kärlek. Han noterade: 

”Beträffande den urgamla frågan, ’Kan en människa påverka sina 
stjärnor?’, tycks sunda förnuftet ange rimligheten av att iaktta 
normal aktsamhet när de astrologiska indikationerna är onda och 
dra nytta av de goda influenserna. Ingen, med mindre man är 
helt klentrogen i fråga om astrologins sanningar eller en avsiktlig 
slarver, skulle välja att göra en sjöresa under en ond neptunisk 
’direktion’.”5 

Den tradition den unge juristen Carter genast såg skärpan i är således skep-
tiker beredda att ignorera pga. attitydlåsning eller ren lättja. Som en följd 
av lata och osjälvständiga sekularisters Följa John-lek efter internationellt 
kända ateister har Sverige på sina håll blivit ett av västvärldens kanske 
mest obildade länder. Flockmentaliteten är stark och alla gläfser åt samma 
saker för att sedan i grupp nicka gillande åt något annat. Överst i hierarkin 
hittar vi Staten och Kungliga Tekniska Högskolan och den tunga industri 
som vet vad svenskarna behöver matas med för slags världsbild för att 
landets ekonomi ska rulla på! Frågan är om inte Sveriges styrande lyckats 
odla fram världens minst originella människotyp! Arbetsbroilern, perfekt 
matchande politikerbroilern. Boken kommer därför söka ta tillbaka en del 
tankar från historiens soptipp, kunskaper inom områden svenska folket 
lurats av sina makthavare att ignorera. I bästa fall vaknar förmågan till dis-
tans, filterbubblan Sverige hör upp med att hålla individens medvetande i 
ett järngrepp. Det här är naturligtvis farligt både för dem som predikakar 
globalism och nationalism eftersom båda ismerna kräver att individen off-
rar exakt det läraren Buddha förklarade som vår bästa tillgång, vårt eget 
sunda och kritiska förnuft!

 Sverige är sedan länge en teknokratins högborg; vår moderna och 
prylfyllda värld tar avstamp vid nationalsymboler som AGA-fyren och 
propellern. I vårt land är det viktigt att sätta samman praktiska ting och 

5 Boken använder inte planeterna bortom de som kan ses med blotta ögat 
och heller inte den sekundära progressionsmetoden, en västerländsk uppfinning 
som Carter syftar på med ordet ”direktion” i sin The Principles of Astrology, s. 185.
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utgöra förnuftets bastion mot det förståsigpåarna förklenande kallar ”my-
ter och barnsagor”. Boken kommer att söka dämpa detta statiska knaster i 
det kollektiva intellektet som sannolikt sipprat in i läsarens bakhuvud som 
mild indoktrinering. Men inget drastiskt på dessa sidor! Psykologin lär ju 
att ett alltför bryskt framställande av Sanningsspegeln får mottagaren att 
dra ner rullgardinen eller gå i försvarsläge. Hoppfullt kommer det origi-
nella astrologiska greppet ändå att få en och annan läsare att tydliggöra 
vad han/hon redan visste om det ”svenska sättet”. Problemen som här 
identifieras är välkända och inga överraskningar väntar i valet av illustra-
tioner från verkligheten. Att våra folkvalda politiker har en besvärande 
tendens att inte hedra grundlagen som säger att folkviljan ska styra beslu-
ten antyds t.ex. i nationalhoroskopet. Den som i naiv tro att Sverige verk-
ligen är ett demokratiskt land och dessutom ett föregångsland i största 
allmänhet kommer att bli lättad av boken. För hur tröttande är det inte att 
leva upp till en påhittad självbild och hur befriande är det inte att släppa 
bagage som omotiverade attityder och defensiva känslosvall! När broi-
lerpolitikern Fredrik Reinfeldt hånfullt kallade svenskarna ”det sovande 
folket” i en bok han faktiskt inte skrev vid tretton utan i vuxen ålder, hade 
han inte helt fel. Men hans förklaring till sömnen var vettlös på det sätt 
en sekulär svensk av idag framstår i de vises ögon. Sömnen berodde inte 
på att årtionden av socialdemokratisk välfärdspolitik (högre skatter men i 
gengäld fungerande tåg och sjukhus) hade förvekligat medborgarna. För-
klaringen ligger på en djupare nivå: den kollektiva svenska sömnen är en 
följd av den västerländska världsbilden med dess inskränkta materialism 
och ohederliga bruk av Occams rakkniv (sparsamhetprincipen) vid be-
dömningen av förklaringsmodeller.

 Den som hävdar att den egna modellen är den bästa pga. dess eko-
nomiska sparsamhet men gör så genom att sopa under mattan fynd som 
istället stärker en annan modell – kanske en världsbild som alltjämt in-
kluderar någon slags andlig verklighet med ett ”arkitektkontor” våningen 
ovanför den materiella världen – den människan har missbrukat Occams 
princip, och rönen förtjänar ingen respekt. Västerlandets materialism vid-
makthålls genom följsamma medier som ger läsarna en ensidig bild som 
t.ex. aldrig knystar om problemen med den moderna vetenskapliga berät-
telsen. Detta gör också svenskarna till ett sovande folk som alla sjunger 
samma barnkammarvisa och idag tror att t.ex. religionens centrala bud-
skap saknar kontakt med verkligheten. T.o.m. Svenska Kyrkan har avmy-
tologiserat i princip hela sitt centrala budskap och för många är ”själen” 
bara en poetisk omskrivning för människans tankar och känslor. I den här 
boken är själen mycket mer än så! Kort sagt, med bara en smula självkritik 
och tillgång till nya perspektiv visar sig den egna kulturens sanningar i 
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vissa avseenden kanske ha ett sämre förklaringsvärde än gamla traditioner 
som nyhetshungrande och därför historielösa kulturer som den svenska 
förpassat till historiens sophög. Till stöd åberopar denna bok en av samti-
dens vassare men samtidigt nästan okända vetenskapsfilosofer, den ame-
rikanska matematikern Wolfgang Smith. Han har gjort mer än de flesta för 
att beskriva och häckla den moderna vetenskapen för dess oheliga allians 
med avarten ”scientism”,6 och hur den senare producerat en världsbild 
lika mytologisk som de traditionella kosmologierna. ”Scientism” är det 
tillstånd där den vetenskapliga metodens anhängare får hybris och gör 
anspråk på att metoden (teorin och praktiken) utgör Sanningen själv eller 
åtminstone har ersatt en äldre religiös eller metafysisk berättelse. I värsta 
fall drivs den moderna världsbilden av den ideologi Etablissemanget av 
egenintresse söker påtvinga Verkligheten själv. I Sverige, som jag ska söka 
påvisa, är Etablissemanget ovanligt beskäftigt i försöken att påföra befolk-
ningen en fattig och otillfredsställande världsbild av det scientistiska sla-
get. De praktiskt lagda svenskarna excellerar numera i att mäta och räkna 
på det elementära sättet – se alla de parodiskt simpla ”prisjämförelsesaj-
terna” (nyckelord: konsumera mera!) i vilka gamla Fattigsveriges fortsatta 
grepp om invånarna kommer till uttryck. ”Billig! billig! billig!” skränar 
en nysvensk i telecomreklamen, vilket är annonsörens sätt att maskera de 
växande inkomstklyftorna i landet och det faktum att den rika eliten be-
stämmer hur mycket de själva ska ta av kakan (mycket!) och hur många 
brödsmulor de borstar av sitt eget bord åt hundarna på golvet att kasta sig 
över. De sjukligt många prisjämförelsesajterna på svenska internet speglar 
inte bara ett folk som genom dessa får lära sig att någon bestämt deras 
plats i livet utan på samma gång svenskarnas låga matematikkunskaper 
jämfört med skolbarnen i t.ex. det forna Sovjetunionen. Det avancerade 
astrologiprogram som använts för den här bokens horoskopberäkningar 
skapades av en ung man i Ukraina som ger bort det gratis, utan att närigt 
bygga in en timer så att det slutar fungera efter fjorton prövodagar, just 
som man fått aptit på programmets färdigheter. Om en nation i största 
allmänhet befinner sig på det här landets modesta kunskapsnivå är det 

6 Smith har bara skrivit ett halvdussin böcker på sin ålders höst men de 
är alla fascinerande dörrar till en värld som det officiella Sverige ignorerar. Han 
var bland de första att varna för västerlandets kollaps in i scientism – den för-
ståndsmässiga lapsus som gör att teknokratiska västerlänningar idag dyrkar den 
vetenskapliga metoden (narcissistisk självbespegling) som om det var en upphöjd 
religiös sanning. Smiths Cosmos & Transcendence – Breaking Through the Barrier of 
Scientistic Belief utgavs redan 1984, men i Sverige grasserar den scientistiska sjukan 
alltjämt med full styrka. Staten, KTH och indoktrineringsenheter som Vetenskap 
och Folkbildning arbetar nonstop med medierna som omedvetna medlöpare och 
nyttiga idioter och söker placera folkmedvetandet så långt borta som möjligt från 
Smiths breda blick för vår tidsålders myter. Mer om dessa i det följande.
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inte svårt att förstå hur Överheten enkelt kan styra deras tankar som den 
behagar. Forna Sovjetunionens överlägsna matematikkunskaper kanske 
är en bidragande orsak till att den Sverige så fruktar ryssen, vi anar att 
vi  förfogar över mindre tankekraft än den stora grannen i öster och blotta 
rädslan resulterar i irrationalitet. Eller kanske är det våra förfäders sköv-
lingar i österled som klibbat fast som dåligt samvete och ger den svenska 
Överheten frossa över en kommande ”payback time” för det vi själva gjort 
som krigförande land i det förflutna.

 Med tio miljoner invånare kan man bara förvänta sig så många 
naturbegåvningar och det är därför svensk Överhet ständigt skriker på 
behovet av mer arbetskraftsinvandring. Tillspetsat kan sägas att de rika 
för länge sedan släppt alla känslor för Sverige. De vill inte bekosta den 
tidskrävande utbildning som krävs för att driva fram en kollektiv excel-
lens i den svenska folksjälen. De bildar en stat i Staten och tar hellre in 
utlänningar som i sin tur bildar elitistiska enklaver i samhället och till sist 
spräcker det i bitar, samtidigt som medierna målar upp skräckbilder av de 
fattiga områdena! Se vilken vilseledande djävulskap Eliten ägnar sig åt! 
Det är bara att notera i Stockholm hur t.ex. asiater har sina egna livsmed-
elsbutiker – det är ovanligt få asiater i ”svenska” ICA-butiker. Under det 
som brukade vara rofyllda söndagar sommaren 2018 lär sig ungdom kriga 
och boxas i amerikansk anda på framför Stockholms Polishus. Under ljud-
liga stönanden och dunkar följer de ledarens korthuggna kommandon på 
amerikansk engelska. Vem ska den här ”NATO-drillade” ungdomen slå 
på käften i framtiden? Bevittnade undertecknad skolningen av framtida 
civila vakter som de rikas försvarare mot samhällets växande grupp fat-
tiga? Det ligger distinkt ondska i luften över Sveriges huvudstad och den 
här boken kommer att ta noga titta på rikedomens symboler i horoskopet 
för att förstå landets underliggande strukturer, och betrakta dessa som 
omen om rörelser och dispositioner i vår folksjäl.

 På senare år har det engelska ordet narrative blivit vanligt att 
svänga sig med men tack och lov ofta översatt till ”berättelse” trots dol-
ska krafter som tycks vilja döda det svenska språket och ersätta befintliga 
svenska ord med den engelska förlaga som de i många fall redan var för-
svenskningar av. Skälet till detta är, som sagt, att de svenska företagen 
skriker ”kompetensbrist” men generad av ett förflutet som en nation av 
fattighjon importerar man helst engelskspråkiga specialister att förhöja 
den egna strålglansen. Därför tycks engelska numera vara företagsspråk 
även i svenskgrundade företag. Statens kapitulation inför marknadskraf-
terna kan å sin sida förklaras med att vi alltjämt plågas av ett gammalt 
mindervärdeskomplex: när Europas hov åt med silverbestick satt de rika 
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svenskarna ännu för bara några hundra år sedan med träskedar i hand. 
Samma låga drivkraft som resulterar i prisjämförelsesajter skulle någon 
kanske hellre kalla en sparsamhetens dygd. Denna ”dygd” genomsyrar 
också företagen, som naturligtvis inte vill betala skatt till en skolverksam-
het som på sikt fostrar en excellent nation utan hellre plockar in amerikansk 
eller åtminstone engelskspråkig ”spetskompetens” just i ögonblicket (”JIT 
– just in time”) behov uppstår. Själviskhet kallas detta på gammalsvenska. 
Den otrygga svenska arbetsmarknaden är en följd av teknokratins arm-
krok med kvartalskapitalismen och överst i den parasiterande hierarkin 
finns aktieägarna som aldrig blir mätta utan vill se en t.o.m. progressiv 
utdelning över tid. Kapitalismen är ett system konstruerat att krisa, bubb-
lor spricka, och där alltid den lilla människan – majoriteten – får betala 
via skattsedeln när västländerna löser ut de skyldiga. Till och med detta 
kan man utläsa av Sverigehoroskopet. Vi lever således inte bara i ett his-
torielöst land, förblindat i jakten på den senaste tekniken utan också i ett 
land chockerande inhumant i dess flagranta fixering vid kostnadsminime-
ring och maximering av egoistisk vinst, Stat som Marknad. Vi är en nation 
vars styrande Elit söker forma och reducera medborgarna till räknenissar 
– en del kallar den här underarten homo economicus men en så snofsig eti-
kett snarast legitimerar otyget. Vi har blivit en nidbild av den redan i sig 
dysfunktionella kapitalismen! Borta är en äldre tids godhet och samman-
hållning. Sekulära värderingar och globaliseringen har i praktiken redan 
bombat sönder landet. Vad som sker framöver blir föremål för några få 
tankar mot bokens slut. Inget vet vad världen står inför, annat än att Sveri-
ge valde bästis för sent, när aggressorn USA redan visade alla tecken på att 
tappat greppet. Istället för att köpa ”patriotrobotar” till patetiskt överpris 
från USA borde Sverige ha närmat sig den skönjbara alliansen i Eurasien 
- Kina, Indien, Ryssland och allt däremellan. Där ligger världens framtid. 
Men det är ingen idé att gråta över spilld mjölk och dåliga politikerbeslut. 
Man kan lämna Sverige (om man har råd) eller bita i det sura äpplet.

 Genom exempel och resonemang hoppas jag kunna göra den an-
tika astrologin lite mer trovärdig genom att påvisa hur nationalpsykolo-
gin – på gott och ont – står skriven som en undertext i stjärnorna till den 
film vi alla aktualiserar från dag till dag genom att leva ut våra liv på det 
sätt som vår överhet, och ytterst Ödet dikterat åt oss (”öde” eller dharma 
kommer att förklaras). ”Jag känner inte igen mig i den bilden”, är ett favo-
rituttryck hos psykopatiska makthavare eller deras framsända PR-folk när 
journalister ansätter dem med frågor. Uttrycket påminner om att också det 
materialistiska paradigmet bara är en berättelse, och dessutom en med då-
ligt förklaringsvärde, med mindre man helt slutar ställa sig frågor. Astro-
login, som bottnade i sin tids världsbild och var begriplig på dess termer,  
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har såtillvida inget att skämmas över. De bättre världsbilderna står alla 
på egna ben, de har alla sina meriter, förutsatt att de är självkonsistenta. 
Sådan är i hög grad astrologins traditionella. Den moderna människan har 
tagit sin tillflykt i ”arbete och konsumtion”, och tur är väl det. Skulle hon 
ha tid över att inspektera sprickorna i den världsbild som tillhandahålls 
henne, skulle hon snart betvivla den egna civilisationens förstånd! Albert 
Einstein slet till sin död med att släta över motsättningarna inom fysiken, 
men misslyckades. Dataprogrammeraren Bernardo Kastrup som bland 
annat arbetat vid CERN-laboratoriet i Schweiz7, konstaterar att den äldre 
världsåskådning som ser tillvaron som en tanke i Guds medvetande – det 
som i utarbetad form brukar kallas filosofisk idealism – faktiskt har mer 
som talar för sig än den nu rejält nattståndna 1800-talsmaterialism som 
bitit sig kvar i Sverige. Kastrup noterar i Why Materialism Is Baloney från 
2014 (ung.: ”Varför materialismen är dumprat”) att medan materialismen 
kräver fyra logiska postulat, behöver idealismen bara två: 1. Dina medvetna 
perceptioner är verkliga och existerar och 2. Andra levande varelsers med-
vetna perceptioner, skilda från dina, existerar också (s. 62). Enligt Occams 
rakkniv, den ekonomiska sparsamhetsprincip skeptiker brukar anföra när 
det passar dem, skulle alltså deras egen materialism ligga pyrt till. 

 Aj aj aj! Just som svenska ateistsekten Humanisterna lyckats lobba 
in villoläran i vår svenska riksdag genom att utnyttja talanglösa socialde-
mokratiska ateister.8 Hade de förförda undersökt sina förvirrare lite bättre 
hade de kanske upptäckt att deras indiska motsvarighet upprepade gång-
er sökt dra astrologin i domstol för att få den dumförklarad (som pseu-
dovetenskap), men förlorat. Senast var 2011 och rätten konstaterade då 
att det rör sig om en gammal tradition som baserar sig på både ett regel-
verk och empiri och således kan betecknas som vetenskap.9  Scientistsajten 
LiveScience var begripligen inte alls nöjd.10 Brights är nyckelordet i en kort 
diskussion startad av en förtörnad indisk skeptiker,11 samma term som an-
vänds av Englands sekulära humanister vars koncept svenske teknokraten 

7 Utöver sina böcker är Kastrup flerfaldigt publicerad i ScientificAmerican 
och ett white paper, An Ontological Solution to the Mind-Body Problem kan läsas här: 
www.mdpi.com/2409-9287/2/2/10

8 Jag syftar på att Humanisterna lyckats få till stånd ett sekulärt alternativ 
till kyrkobesöket i anslutning till riksdagens inte längre så högtidliga öppnande.

9 timesofindia.indiatimes.com/india/Astrology-is-a-science-Bombay-
HC/articleshow/7418795.cms

10 www.livescience.com/12856-astrology-science-indian-court-ruling.html

11 groups.google.com/forum/#!topic/brights-india/WVTRhQxsD_k
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Christer Sturmark lika envist som fruktlöst sökte produktifiera på svensk 
mark och så gott som alltid bereddes plats i ett eller annat religionsfientligt 
svenskt medium (framför allt Dagens Nyheter). Det finns förstås indier 
som hävdar att astrologiämnet ligger bortom naturvetenskaperna, att det  
handlar om metafysik, om att det mänskliga intellektet drar slutsatser om 
det osedda utifrån det som kan iakttas. Så t.ex. en pensionerad statstjänste-
man (Indiens Riksrevision) och tillika praktiserande astrolog. ”Vår kultur 
har en mycket avancerad astrologi”, säger han, ”och den kräver avsevärd 
träning.” Artikeln (fotnot ovan) från det amerikanska public service-bo-
laget NPR nämner något närmast obegripligt för en svensk teknokrat: i 
Indien ägnar sig högintelligenta och -utbildade människor åt astrologi.12 
Den här boken ska begrunda vad det är som saknas i vårt ”svenska DNA” 
och som gör att vi hellre ägnar åt oss drev än studerar in de ämnen som 
fyller oss med oro. Ett uppenbart problem, det torde stå klart nu, är vårt 
val av den materialistiska livsåskådningen. Materialism utgår från att våra 
perceptioner är produkter i en materiell hjärna som tillägger kvaliteter 
som färg och smak vilka inte existerar ”där ute” i den ”objektiva värld” 
som i dag mest tycks bestå av energifält vilka vi aldrig någonsin kommer 
att kunna uppleva, fångar som vi är i hjärnans märkliga kopia av ”tinget 
i sig”.13 För den som tror på ett ”där ute”, bortom ”mig, härinne” uppstår 
rikligt med tillfällen att frukta och t.o.m. demonisera ”den andra”. Den 
filosofiska idealismen hävdar å andra sidan att det vi upplever faktiskt är 
det som existerar och att medvetande som sådant är tillvarons grundstra-
tum. Alla simmar i samma akvarium. Det här perspektivet känns kanske 
bekant. Svenskarna möter det i skolan under de få timmar som ännu äg-
nas åt religionen. Hinduismen är således ett närbesläktat uttryck till den 
filosofiska  idealismen även om det tidiga 1900-talets ledande orientalist, 
fransmannen René Guénon ambitiöst sökte förklara hur mycket förmer än 
västerländsk filosofi hinduismen var. När hinduismens Atma förs på tal i 
boken ska man minnas att det ytterst bara existerar en Atma men tallösa 
små utskott, de levande själarna, jivatmas. Få i Väst vet idag hur skickligt 
engelsmannen George Berkeley på 1700-talet förfäktade idealismen. 

 Berkeley var långt ifrån den förste. Bland Platons alla arvtagare 
lade ”nyplatonismens fader”, romaren Plotinus på 200-talet ut synsättet 
i god detalj. Det tvistas om huruvida Plotinus genom sin introspektion 
och skarpa hjärna bara råkade ”återuppfinna” hinduismen eller om han 

12 www.npr.org/sections/parallels/2014/09/25/351373672/in-india-
scientific-prowess-and-fascination-with-astrology-co-exist

13 Detta är matematikern René Descartes s.k. bifurkationism, en dualism 
västerlandets vetenskap länge utgått från.
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faktiskt hade haft tillgång till österländsk vishet. Plotinus argumenterade 
mot åtminstone den naiva tanken hos sin tids astrologer, att det rådde en 
newtonsk biljardbollskausalitet mellan planeternas skiftande positioner 
och människoödet. Dåtidens kommersiella astrologer var inte mer teore-
tiskt skolade än dagens, men Plotinus gav ändå ämnet tummen upp. Hans 
filosofiska idealism förnekar inte existensen av en inneboende ordning el-
ler Lag i detta obegripligt stora medvetande, där du och jag med Kast-
rups liknelse utgör ”lokaliserade vattenvirvlar av detta strömmande med-
vetande”. Den här boken ska uppehålla sig en del vid Vattenelementet 
som metafor för just speglingar i vår värld av normer eller fixerade lagar 
i en osedd högre och andlig verklighet. Medvetna individer begränsas i 
medvetenhet genom bortfiltreringen av merparten av allt de skulle kunna 
vara medvetna om, vore de inte så räddhågset anslutna till den kollektivt 
omhuldade Berättelsen. Ett fåtal individer vågar och lyckas dock bryta sig 
igenom den mänskliga särartens skygglappar, men får svårt att i ord be-
skriva vad de ser bortom vår konsensusvärld. Kastrup anför intressanta 
argument från nära döden upplevelser och andra situationer där hjärnan 
är helt avstängd eller fått sitt funktionssätt kraftigt nedskuret och liknar 
detta vid en befrielse från det lokaliserade (personliga) medvetandet – ge-
nast blir individen större och kapabel att uppfatta  mer av den verklighet 
som fyller det mänskliga kollektiva medvetandet eller t.o.m. det univer-
sella  medvetandet. Internationellt har litteratur om dessa spännande ting 
stort genomslag, men i Sverige med dess befolkning på bara tio miljoner 
kommer översätts knappt alls böcker av detta slag.14 Ämnet förefaller ta-
bubelagt alltsedan Sveriges nationalsjäl är försvuret det materialistiska 
paradigmet. Under press från näringslivet har vissa politiker t.o.m. sökt 
styra den fria forskningen på landets högskolor  och degenererar lärdo-
mens högborgar till att bli simpla utförare av företagens önskemål, redu-
cera akademiskt skolade medborgare till nyttiga idioter. Tala om att spela 
bort Sveriges chanser att bidra med verkliga framsteg i världen, och detta 
bara för den kortsiktiga vinsten.

14 Den amerikanska radiostationsägaren Robert Monroe hann i sitt liv skri-
va tre böcker om djupa ut ur kroppen-upplevelser. Spontant hade han börjat få 
utomkroppsliga upplevelser och efter mycket ångest (och ingen hjälp från en oför-
stående amerikansk psykologi) lärde han sig själv styra upplevelsen. Som en frisjäl 
lärde han sig småforska i världar utanför mänsklighetens sinnliga upplevelse av 
att bo på en jord omgiven av ödslig rymd. Ingo Swann, mångårig försökskanin för 
diverse dolska amerikanska myndigheter med intresse av översinnlig varsebliv-
ning som ett sätt att spionera på främmande stater, är ett annat exempel som san-
nolikt aldrig förekommit på en vetenskapssida i svenska medier.
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 ”Arbetslinjen” tycks vara landets nya Gyllene Budord sedan de-
visen ”för kung och fosterland” gått ur tiden. Detta kan vem som helst se 
genom att studera arbetsmarknadens utbud. På många sätt liknar Sverige 
en monoproducent i Tredje världen, där ett land klarar att odla bananer 
medan ett annat bara har medel nog att bryta bauxit. I Sverige har vi snart 
bara… ja vad? Samer som jojkar exotiskt på Sergels torg invid den krökta 
flaggstången i en turistbaserad ekonomi? Det pågår ett logistiskt helvete 
utanför Stockholms statshus varje sommar när busslaster besökare ska val-
las runt i ett klassiskt pressat svenskt tidschema – jag har iakttagit hur tu-
ristnäringen för länge sedan passerat smärtgränsen. Överkapitaliseringen 
av Statshuset är generande att bevittna. Hur kåt på pengar kan Stockholms 
Stad AB bli? I boken du nu håller i kommer jag utifrån astrologin som en 
bild av kosmos som en vattenvirvel eller en hjärna i makroformat, att häv-
da att svenskarna hålls trälbundna genom vårt val av en materialism som 
sanktionerad av Staten i säng med Kapitalet av samma anledning som det 
är permanent trafikstockning utanför Stockholms Stadshus varje sommar: 
den oresonliga jakten på mer pengar! Den konventionella ”arbetslinjen” 
skulle tappa sin makt över folket om det i stor skala anammade den filo-
sofiska idealismen som grunden för hur ”det funkar”.15 Men folket skulle 
då bli alltför fria och ta de materialistiska strävandena på mindre allvar. 
Därmed går den filosofiska idealismen emot intresset hos kapitalägare och 
andra vars livsstil just bygger på att suga mervärde ur lönearbetande män-
niskor och sedan förmå dem att göra slut på resten genom konsumtion som 
smörjer ett system vars toppskikt reserverat friheten för sig själva. Under  
2017-18, då IT-fenomenet äntligen började betraktas kritiskt (avslöjandena 
om företaget Cambridge Analytica och Facebooks integritetsintrång), blev 
desinformation, fejkade nyheter, propaganda och relaterade termer hetare 
än någonsin i Sverige och västvärlden i stort. Men som vanligt aldrig ett 

15 Den 21 augusti 2018 recenserar Olle Svenning i Aftonbladet en ursinnig 
fransk småskrift om 90 sidor vars författare via sin söndertrasade fars livsöde syn-
liggör ”arbetslinjen” i Frankrike – där som här med ett ” främsta, kanske enda, syf-
te är att disciplinera underklassen”. Svenning avslutar med orden: ” Louis uträttar 
ensam mer än vad hela den franska vänstern gjort under de senaste fem åren”. 

www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/21e9wr/jobba-jobba--do

 Tilläggas kan att ”arbetslinjen” i Sverige även tillämpas på medel- och 
övre medelklass och att den här är ett stående mantra för att indoktrinera den sam-
förståndsorienterade svenska befolkningen  om vad ett liv i landet handlar om och 
bara kan handla om. Vi är så att säga, de flesta av oss, fångar i ett system regisserat 
inifrån ett arkitektkontor ingen politisk karriär ger tillträde till förrän politikern 
visat sig villig att följa spelplanen som sedan länge ligger fast och vars enda syfte 
är att skydda privilegierna för dem som sitter på dem. Boken du håller i kommer 
att påvisa hur denna Ordnung uttrycks via nationalhoroskopets symboler.
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ord om den övergripande världsbild som utgör den största manipulatio-
nen av dem alla. Går man till nämnde Wolfgang Smith, som bland an-
nat beräknade värmesköldarna som hindrade NASA:s rymdfarkoster från 
att brinna upp vid interinträdet i jordatmosfären, finner man i förordet 
till hans The Wisdom of Ancient Cosmology (2004) följande argument för att 
den astrologiska världsbilden och dess tydliga värdeomdömen alls inte är 
överspelad. I förlängningen är också syftet med föreliggande bok legitimt. 
Smith konstaterar:

”Relativitetsteorins och kvantfysikens framträdande för med sig 
övergivandet av den galileiska modellen av universum, ett defi-
nitivt övergivande. Eller, bättre uttryckt, den galileiska modellen 
förblir giltig som en inledande och grov uppskattning som skän-
ker en bekväm, låt vara ganska oprecis beskrivning av universum. 
Hur enkelt detta faktum än är att uttrycka är det fyllt av extremt 
komplexa följdverkningar som vetenskapen ännu är oförmögen 
att samla inom en allmän och unifierad teori. Jag ska här bara säga 
att vår idé om kosmos måste transformeras fullständigt, både dess 
spatio-temporala struktur [relativiteten] såväl som i fråga om ma-
teriens sammansättning [kvantteorin], förutsatt att det alls längre 
är möjligt att skapa en representation av universum. I vilket fall 
är det numera 1800-talets materialism som blivit vidskepelse.” 
(s. 6-7)

Den moderna människans vetenskap saknar, åter, hållbar helhetsbild och 
säkert delvis därav religionernas återkomst i västvärlden eller för den del 
det håglösa postmodernistiska fenomenet: ”om det är din sanning, okej 
för dig, jag har min”. Den västerländska världsbildens kollaps har givit 
banal subjektivism fritt spelrum. På djupet bejakar ändå många männis-
kor att de är ett medvetande – oftast uttryckt som att man har eller är 
en själ – och att det finns någon slags naturlig ordning i tillvaron (vilket 
bekräftas av de naturlagar vetenskapen nu lyckats formulera om än inte 
foga samman till en grandios helhetsteori). På något sätt sammanhänger 
denna upplevda ordning i tillvaron med moraliska föreställningar om gott 
och ont, varpå man direkt är tillbaka vid Platon. Hans tankar om det Goda 
och det Sköna som konstitutivt för medvetandet självt är också det som 
ger människan ett samvete och en kunskap om vad som är det rätta att 
göra. Bara oerhört degraderade ”vattenvirvlar” eller medvetandekomplex 
i detta omslutande jättemedvetande förnekar att det finns objektivt gott 
och ont och introducerar egna idéer för att rationalisera egna inre problem. 
Den globala uppskattningen om 2-4% homosexuella är i Sverige troligen 
ett högre tal som en följd av mångårig propaganda om att ”allt är samma 
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sak” (en perversion av Vågen, en för Sverige viktig astrologisk symbol 
som betecknar jämlikhet). Homolobbyismen skapar pseudohomos av de 
unga i det här marginella särintressets omättliga hunger på fräscht lamm-
kött. Sekularism är en funktion av materialism vars bäst-föredatum sedan 
länge gått ut. Ändå basuneras i postmodern anda budskapet ut att det ex-
isterar ett ”tredje kön” – en hjärna med ”annorlunda ledningsdragning”.16 
Fenomenet kan bara förklaras om själen åter tas på allvar.

 I det Sverigehoroskop boken studerar kommer det nationella med-
vetandets olika sidor att betraktas som en berättelse vilken utifrån Kast-
rups occamska ekonomi faktiskt kan göra anspråk på att ligga närmare 
verkligheten än vad allsköns svenska lobbyister predikar. Dessutom kom-
mer några av författarens egna försök att via kvantitativa studier granska 
astrologins sanningsanspråk att redovisas. Att stycka upp ett horoskop i 
dess beståndsdelar och undersöka delarna separat är ett förfaringssätt som 
ger en summa mindre än delarna, och resultaten har varit varierande. Men 
ibland anas t.o.m. genom enstaka astrologiska parametrar (”planeten X i 
tecknet Y”) att astrologin synliggör vissa ”arttypiska” dispositioner eller 
tidlösa arketyper. Teorin säger att det i varje fruset ögonblick tid, ritat som 
en astrologisk karta, finns – som i ett hologram – en stillbild av vari det 
kosmiska medvetandekomplexet vid den tiden bestod, vilka de dominan-
ta arketyperna var. Via diverse astrologiska spelregler kan man också ana 
vad ögonblicket tenderar mot, vilka dispositioner denna Zeitgeist har och 
vilka tider svagheterna utlöser kriser. Den här boken kommer att påvisa 
att det moderna Sverige är en minst sagt schizoid entitet. Den antika ast-
rologin utgår från att Gott och Ont faktiskt existerar som ontologiska (ex-
isterande) kategorier och inte bara är subjektiv upplevelse eller kulturellt 
betingade konventioner. I ett land som helt tappat fotfästet skulle i prak-
tiken det goda kunna upplevas som ont och vice versa. Då kan man, med 
mytiskt språk tala om ett land i Djävulens våld.  Himlakropparnas möten i 
konjunktionen eller stirrande på varandra i anspänd opposition torde vara 
bland det första som våra avlägsna förfäder – kanske ännu ludna och ap-
liknande - identifierade som ”kategorier”. I dessa tidiga observationer av 

16 Bisexuella Anna Paquin, känd från företaget Marvels filmserie om X-Men 
är för tillfället heterosexuellt gift men försvarar på www.imdb.com sin politiskt 
korrekta bisexualitet med fem negationer och ett enda, vekt positivt argument: ”fe-
nomenet existerar”. Argumentationen är typiskt för den låga kunskapsnivå Väst 
föll tillbaka på efter ”Upplysningen”. Mycket måste nu läras in på nytt och då 
den nya kunskapsvägen går genom det materiella kommer det att ta sin tid innan 
man når fram till det helhetsperspektiv de antika traditionerna representerade, och 
återupptäcker de högre verklighetsnivåer som bara frihet från det materiella kan 
synliggöra.
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lagbundna och fasta inslag i den skiftande tillvaron låg embryot till våra 
dagars vetenskap. Våra förhistoriska anfäder såg bättre än dagens män-
niskor, klistrade vid sina mobilskärmar, att det faktiskt finns något sådant 
som en mikro- och makrokosmisk parallellism. Det är som ett och samma 
medvetande bara uttrycker sig på flera skilda våningsplan samtidigt med 
att mikrokomponenterna skiljer sig åt i sin refraktion. Vår tid har åter-
upptäckt denna sanning via fraktalerna, ofta förknippade med forskaren 
Benoit Mandelbrot. Naturen älskar att återanvända sina matematiska For-
mer (Platon menade visserligen att matematik är Människans smartaste 
sätt att uppfatta högre verkligheter, men att de intelligenta Formerna i sig 
inte är reducerbara till matematik.)

 Undertecknad har i studier av mer än tiotusen horoskop för indi-
vider eller händelseförlopp hittat vissa tecken som tyder på att antikens 
lärde faktiskt hade rätt. Redan den hellenistiska naturvetaren Claudius 
Ptolemaios (2a årh.) noterade att den astrologiska effekten var subtil, men 
hävdade att den fanns där. Hans astrologiska text Tetrabiblos är mer kom-
plex än mycket av det som skrivs i ämnet idag, vilket säger något om hur 
astronomin (som förr var identisk med astrologin) en gång attraherade 
de skarpaste hjärnorna. Ohörsamheten inför Platons rekommendation kan 
förklara varför våra västledare idag är långtifrån lämpade att leda sina na-
tioner (folk): ”Enligt legenden var [Kronos] son till Uranos, vars namn...är 
väl givet. Ty åsynen av det därovan är väl benämnt ourania (“himmelskt”) 
– horosa ha ano (“att betrakta tingen därovan”) – och astronomerna säger 
ju … att detta resulterar i ett renat intellekt.”17 Som vanligt är Sverige ex-
tremisten bland de sekulära och få medborgare skulle väl anse det ameri-
kanska presidentparet Ronald & Nancy Reagan ha varit annat än förledda 
tokar som påbörjade viktiga möten vid de mest besynnerliga klockslag 
för att maximalt ”harmoniera sig med kosmos diktat”. I en äldre tid hade 
detta ha varit sunt förnuft. Som Carter antydde härovan skulle bara en stu-
pid människa ställa sig på tvären och trotsa Tidens egen rörelse. Tid är inte 
ett tomt begrepp av enbart praktisk nytta, Tiden är mättad av kvaliteter! 
Boken ämnar utifrån nationalhoroskopet diskutera dem som egentligen 
sköter den svenska ruljansen utan att alls förstå Tidens tecken i det spel 
för gallerierna som bara kan beskrivas som skendemokrati. Folket – mest 
som en ritual och ett tillfälle för medierna att gå upp i Frenesi – avläg-
ger sin röst vart fjärde år. Sedan kör de verkliga makthavarna, landets 
”skuggregering”,18 på som vanligt. Boken kommer att studera astrologins 

17 Platon - Kratylus, 396b

18 Åsa Linderborg, kulturchef i Aftonbladet, tillhör Sveriges bästa folkupp-
lysare. Hon skär rakt igenom dyngan och visar hur den verkliga verkligheten ser 
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symboler för ledare och menighet och notera att allt inte är helt friktions-
fritt på hemmafronten! Nästan skrämmande blir det när anhängarna till 
Aristoteles konstaterade att simpelt folk inte ens är medvetna utan enbart 
förfogar över ett ”passivt intellekt” – de är radiostyrda zombies som inte 
ens tänker sina egna tankar. Närmast kommer deras medvetandeinnehåll 
från de makthavare – politikerna eller varufabrikörerna som vill äga be-
folkningens tankeliv – men ytterst sett är mänskligheten som sådan ”radio-
styrd” av ett kosmiskt medvetande i flera distinkta nivåer. Bara det fåtal 
individer som utan fruktan öppnat sina dödliga engångsintellekt (skapat 
utifrån kroppens genetiska förutsättningar, som man numera säger) och 
strävar efter större förståelse, kommer att i någon mån uttrycka vad Aris-
toteles benämnde det Aktiva Intellektet. Det var hans namn för Gud eller 
det allomfattande medvetandet.

 Hinduismen har andra beteckningar för den här typen av männis-
ka. De kan gå under namnet rishis (heliga människor) eller avatarer, högre 
medvetanden som likt änglarna i den persisk-kristna traditionen av egen 
fri vilja går ner ett eller ett par våningsplan och likt seriehjälten Fantomen 
klär sig och ”går på stadens gator som en vanlig man”. Dessa avatarer 
spelar nyckelroller i det historiska drama som en hinduisk gren kallar 
Guds lila eller lek. För ett kort ögonblick på 1970-talet fanns en bok på den 
svenska marknaden  med den titeln (Walther Eidlitz – Guds lek, Natur och 
Kultur 1976), men sedan dess har materialismen med ett aldrig tidigare 
skådat vanvett slagit klorna i Sverige och när Vattenbärarens tidsålder (ett 
bättre namn än svenska Vattumannen) blir synlig i en ny världsordning, 
”av människor för människor” och inte människan som träl under Pen-
ningen, först då kommer Sverige motvilligt att följa efter. Sveriges astrolo-
giska soltecken är Vattenbäraren, men hur vi ändå föll kort om detta nobla 
och idealistiska tecken ska efter några förberedande kapitel utredas på ett 
sätt som också icke-astrologer kan följa. Ämnet dras med en bråte tradi-
tioner men här kommer bara dess några centrala teser att användas för att 
inte utestänga någon läsare. Eftersom Sverigehoroskopet, baserat på den 
senaste Regeringsformen från 1974 är så starkt dominerat av Vattenbära-
ren kommer just den här symboliken att belysas om och om igen men ur 
olika perspektiv. Det visar sig att i princip alla de tillkortakommanden 
dugliga journalister gräver fram om landet, dess politiker och företagare, 

ut. Den är inte alltid vacker. I en text fångar hon nämnda ”skuggregering”, som 
inte avvecklar demokratin så mycket som ”gör den meningslös”: internationella 
storföretag och frihandelsavtal som kontrollerar länder oavsett regering! 

www.aftonbladet.se/kultur/a/rLJwz3/det-riktiga-hotet-mot-demokratin-pagar-
helt-i-medieskugga
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kan återföras till just Vattenbärarens tecken. Symboliken står för en del 
gott – det rådde dock ingen svält i landet under socialdemokratins sista 
glansdagar varifrån kartan härrör. Men ingen idag tror längre att socialde-
mokratin avskaffade klassamhället och införde social rättvisa och jämlik-
het under sina många årtionden vid makten. När nyliberalismen dök upp 
med den brittiska premiärministern Margaret Thatcher lagom till 80-talet, 
fanns ännu grundläggande osundhet kvar i ett Sverige där klasstrukturer-
na bara hade osynliggjorts. Denna osundhet har sedan växt sig tydligare 
fram tills nu, när tidningsartiklar regelbundet upprepar att klasskillnader-
na ökar mer i Sverige än i något jämförbart västland. Boken kommer inte 
att bjuda på djuplodande politiska analyser utan en, hoppas jag, intressant 
resa genom ålderdomliga symboler och det tidlösa sätt på vilket de svarar 
mot samtida skeenden och frågeställningar. ”Ditt öde är din karaktär”, 
hette det i antiken och Sverige nationalhoroskop är verkligen en tårtbit 
frusen tid som avslöjar landets virtus. Boken försöker bryta upp Sveriges 
rigida materialism men första kapitlet ägnas åt ytterligare brottning med 
förhållandet mellan vetande och myt och hur modern vetenskap faktiskt 
bekräftar sundheten i gammalt lärostoff som nedsättande sorterats bort 
som ”bara myter”. Det här är således inte någon lärobok i astrologi utan en 
svåretiketterad historia som går på tvären och några andra ledder därtill. 
Djuppsykologen Carl Jung menade att astrologin var så avslöjande att tret-
tio minuter med en ny klients karta inför deras första möte gav så mycket 
information att terapitiderna (erkänt utdragna!) kunde kortas med flera år.
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Anmärkning. Boken ignorerar de svenska skrivregler som under inflytan-
de av den materialistiska världsbilden eliminerat användningen av stor 
begynnelsebokstav, det britterna kallar ”proper nouns”. Här kan plötsligt 
ord som Nyliberalism sticka ut i texten eftersom författaren sympatiserar 
med gamle Platon och ser en klass som en genuint existerande entitet. Ny-
liberalism är ett inte bara ett ord, det är en Form eller ett levande väsen – 
någon skulle kanske t.o.m. kalla det en demon – som existerar i Idévärlden 
och som i vår tid funnit en ingång i vår verklighet. Den underliggande 
arketypen har alltid existerat och kommer alltid att göra det, fast troligen 
ta sig andra namn i andra tider och då i kombination med någon annan av 
Intellektets många Former.19 Även andra personifikationer som författaren 
särskilt vill trycka på, kommer att skrivas med inledande versal.

För kvarvarande språkliga oskönheter efter tre-fyra korrekturgenomgång-
ar ber jag om ursäkt. Tre månaders arbete på en sådan här bok är för lite, 
men den bekostades ur egen ficka och i känslan av att en genreöverskri-
dande bok behövs i Sverige: New Age förankrad i den brutala verklig-
heten! Av ekonomiska skäl har också ett index utelämnats, även om jag 
personligen älskar böcker där man lätt kan återfinna ett visst stycke utifrån 
nyckelordssamlingen.

19 I den judiska kabbalan (”det traderade”) hittar man den intressanta tan-
ken att själar som klantat sig i tillräckligt många liv på rad aggregeras med en 
större och visare själ och så att säga klänger sig fast vid dennes rygg under nästa liv 
för att passivt delta i den godare själens livserfarenheter och den vägen kanske åter 
bli mogen att återfödas i egen rätt. Det säger en del om den visa själens villighet 
att bära något den egentligen inte alls behöver för sin del. Jämför detta med anar-
koborgarens ogillande av skatter som finansierar den allmänna välfärden. Den här 
boken kommer inte att sticka under stol med att det finns rent ut sagt osmakliga 
lågvattenmärken i den svenska nationalsjälen.
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1. Myt som myt?

”Francis Bacons reduktion av sanningen till en fråga om nytta eller 
användbarhet svarar kunskapsteoretiskt mot en ”de-essentialisering” 
av världen ... Även inom kunskapens område har det essentiella [eller 
tanken om människans inre essens] fördrivits, fast det förhåller sig så 
att det essentiella inte kan kastas ut eftersom återstoden då blir just 
ingenting!”

Vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith talar här om den moderna vetenskap 
som gått in i väggen i jakten på att reducera allt till ”mätbarhet” och i detta 
lämnat västerlänningarna med en skev berättelse om tillvaron. Smiths kritik 
har allt i världen att göra med Sveriges nationalpsykologi, eller psykologin 
hos de ledande samhällsgrupperna och deras överstepräster, teknikerna. Vi 
är ett land av ingenjörer och byggare, en sekulär teknokrati där män bara kan 
umgås genom att tala om ting, tingens mått och mätvärden! Emellertid verkar 
landets siffertrixare inte vara några stjärnor på den internationella Bluff & 
Blås-arenan. Bara två exempel i tiden: Moderaternas katastrofala skrytbygge 
Nya Karolinska Sjukhuset vars kalkyl politikerna inte såg för vad den var, 
och Nuon-affären som naturligtvis också landar hos den skattebetalande all-
mänheten.1 Fransmännen anser svenska företagsrepresentanter vara världens 
tråkigaste människor. Svenskarna, säger de, saknar förfining och vill bara 
prata pengar – penningen som markör för det kalkylerande sinnelag som via 
Räknenissen och Teknokraten är överdimensionerat och samtidigt krumt. I en 
krönika i Svenska Dagbladet sommaren 2018 tillägger en amper Lotta Lund-
berg apropå den landets språkliga fördumning som också Pisa-rapporterna 
synliggjort: ”Svenskarna måste fatta att man inte kan skicka emojjer till tyska 
företagsledare. Då blir inga barn gjorda.” Med en fantasilös pragmatism följer 
också oreflekterad fixering vid vetenskapens praktiska resultat i formen av 
prylar och åter prylar, en orientering som seriöst avtrubbat intresset för histo-

1 Just som sista handen lades vid denna bok anmälde sig nästa episka exempel 
på att svenskarna inte ens kan köpa in teknologi med ackuratess: 70 USA-tillverkade 
rulltrappor i Sveriges ekonomiska knutpunkt, den våldsamt expanderade pendeltågs-
stationen Stockholm City, hade mekanik som påstods vara underhållsfri men som 
rostade sönder på bara ett år till följd av, vad det verkar, fusk med materialstandar-
den. Horder av löneslavande småstadssvenskar som i ett ”karriärdrag” flyttat till den 
svenska budgetversionen av The Big Apple fick under en period slita ännu hårdare för 
att ta sig till sitt dagliga slit alltmedan huvudstadens ansvariga river sitt hår över ännu 
ett logistiskt kaos som år av megalomaniskt tänkande dragit över staden i: ett flertal 
samtidiga byggprojekt har med maximalt dålig strategi bildat en superpropp i stadens 
kommunikationer.
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ria. I synnerhet idé- och lärdomshistoria är ett nästan okänt ämne i Sverige 
och en grundläggande svensk lärobok på universitetsnivå under årtion-
den handlade i princip bara om idéer uttryckta genom praktiska prylar, 
krut och stigbyglar. Är det så här svenskarna filtrerar bort livets fulla spek-
trum för att enbart extrahera det materiella, ”det nyttiga”? Följden blir att 
folk inte ens vet varför de tror som de tror – fixeringen vid ting tenderar 
att förstoppa tankens räckvidd. Att via astrologi söka fånga in den svenska 
folksjälen med reda ord (utan en enda banal emojj) skulle därför kunna se 
ut som ett dåraktigt företag, men det här kapitlets uppgift är att försöka få 
uppgiften att framstå som åtminstone lite mindre befängd.

 Författaren hyser viss förkärlek till gamle Platon och den traditio-
nella världsbilden, ingendera så överspelad som dagens materialister låter 
vidgå. Ändå var 1900-talets kanske största upptäckt inom matematiken 
resultatet av en man som ansåg Platon haft rätt. Kurt Gödel demonstre-
rade med sitt ofullständighetsteorem att matematiken har inbyggda spär-
rar mot eventuella dåraktiga försök att förklara allt med siffror. Något för 
reduktionistiska svenska miniräknare anförda av valfri Finansminister att 
fundera över... Eftersom man bör lära känna sin fiende har undertecknad 
inmundigat några få men representativa västerländska pelarhelgon. Evo-
lutionsbiologen Steven Pinker och hans storsäljare The Blank Slate (1992) 
var t.ex. en stor snackis innan den sent omsider blev översatt till svenska. 
Men framför allt har läslusten riktats mot företrädare för den motsatta si-
dan, t.ex. Rupert Sheldrake som i sin The Presence of the Past (1988) ansåg 
evolutionsteorin att vara alltför skakig för att kunna förklara arternas sta-
bilitet över tid. Han valde att återvända till antikens tänkare och begrepp 
som dagens fåvitska människa tror blivit omoderna eller osanna bara för 
att mycken modern vetenskap definierat sig själv på ett sådant sätt att de 
ska framstå som omoderna. Tidskriften Nature blev på sin tid upprörd över 
att Sheldrake återlanserade Platons Idéer eller Former i en dold ”inre” 
värld som förklaring till att arterna ”håller formen” över tid. Chefredak-
tören föreslog att nazismens bokbål borde återinföras och att Sheldrakes 
skrifter skulle vara de första att kastas i lågorna! Sheldrake har följts av en 
rad moderna och knivskarpa tänkare som gjort det definitivt olustigt att 
fortsätta som naiv naturalist och biolog, och intressant är det från inom 
biologin själv de nya argumenten för Platons Idévärld kommer, närmare 
bestämt molekylärbiologin. Upptäckarna av den ”irreducibla komplexi-
teten” som antyder en bakomliggande kartritning (en Skapare av något 
slag) har följts av många andra skärpta tänkare som argumenterat för ma-
terialismens bankrutthet i skenet av forskningsämnenas framkant, där de 
verkligt briljanta med besked distanserat sig från 1800-talets världsbild.  
Smarta vetenskapsmän har hakat på med populärvetenskapliga texter och 
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redan 1995 kom stadiga säljaren The Self-Aware Universe av den indisk-
amerikanska fysikprofessorn Amit Goswami. Han förfäktade att kvantfy-
sikens flera ”anomalier”, vilka strider mot den materialistiska realismen, 
blev begripliga utifrån hinduismen.2

 I samband med den engelska zoologen och ateisten Richard Daw-
kins hånade bok The God Delusion från 2006 återkom Goswami 2008 med 
sin motskrift God Is Not Dead, bara en i en flod av böcker från kompetenta 
författare som alla noterat vilken björntjänst Dawkins gjort det ateistiska 
lägret genom att okunnigt utgjuta sig över metafysik/teologi. Knappast 
något av denna globala storm nådde Sverige, där de stora dagstidning-
arnas vetenskapssidor (i den mån de hade några) fortsatte spy ut den 
materialistiska mainstream-berättelsen utan intresse för den globala dis-
kussionen om huruvida hela det gamla paradigmet redan gick på över-
tid. Den svenska ateistsekten Humanisterna utgjorde ett litet undantag 
från den allmänna svenska indifferensen. De bjöd 2010 in till debatt med 
den framstående brittiske matematikern och ”Gud finns”-förespråkaren 
John C Lennox. I detta var svenskarna bara härmapor, redan 2007 hade 
Lennox debatterat zoologen Dawkins på samma sätt. Att Gud finns-sidan 
föreföll mer grundad i sin argumentation i den fadda svenska kopian, be-
rodde till stor del på att svenska motsvarigheterna till Dawkins hade ett 
vagt grepp om engelska språket och den intellektuella behållningen blev 
lidande. Lennox bok God’s Undertaker – Has Science Buried God? hade då 
varit ute i något år och också denna bok tog avstamp i alla de nya fråge-
tecken som uppstått genom insikten om hur avancerad informationen är 
som tycks styra Naturens byggnation av levande ting. En annan intressant 
forskare är fysikern Paul Davies som i The Mind of God (2002) diskuterat 
den antropiska principen – hur universum tycks så precisionsjusterat för 
att passa livets – och människans – behov att det ser ut som en tanke. 
Sade Davies: ”Jag tillhör den grupp vetenskapsmän som inte abonnerar 
på någon konventionell religion men ändå förnekar att universum skulle 
vara en tillfällighet utan mening. Genom mitt vetenskapliga arbete har jag 
mer och mer blivit övertygad om att det fysiska universum är sammansatt 
med en genialitet så häpnadsväckande att jag inte kan acceptera det som 
enbart ett ‘brutalt faktastycke’. Det tycks mig som att det måste finnas en 
djupare förklaringsnivå.” Den populära många-världshypotesen är ateis-
ternas smått desperata försök att undanröja det märkliga intryck av en 
underliggande Intelligens som Paul Davies har modet att erkänna. Genom 
att applicera den darwinistiska barnsagan om makroevolution på hela 

2 Greppet var inte nytt, Fritjof Capra hade redan tagit det med sin The Tao  
of Physics från 1975.
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universum har dessa moderna sagoberättare skapat en i princip overifier-
bar skröna om att den antropiska principen bara verkar tyda på intelligens 
eftersom ett obevisbart ”moderuniversum” vräker ur sig universa likt den 
slumpmässiga evolutionen på Jorden tänks göra. Ibland händer det, säger 
desinformatörer som Stephen Hawking och hans likar, att bland alla dessa 
världar en enstaka ”bubblar upp” som uppvisar en sådan balans mellan 
olika faktorer att liv (i vår mening) kan uppkomma. Och i just en sådan 
bubbla befinner vi oss. Till varje pris söker ateister vidmakthålla tanken 
att det inte kan, inte får existera någon Intelligens som förekommer Ma-
nifestationen. Så vem låter mest som ett mytomaniskt barn, egocentriskt 
och ännu oförmöget att våga eller förmå tanka sig en verklighet där inte 
människans intellekt är sista ordet? Traditionalisterna eller scientisterna?

 Från dess stirriga uppvaknande efter 11 septemberterrorn 2001 
blev den ateistiska pseudoreligionen så arrogant att den ett 12-årigt Ju-
pitervarv runt zodiaken senare verkar ha bränt ut sig. De svenska Hu-
manisterna som t.o.m. låtit tapetsera Stockholms tunnelbanestationer med 
affischer som deklarerade att Gud troligen inte finns, avstannade på en 
ringa nivå med bara femtusen medlemmar.3 Åtminstone den svenska frak-
tionen av den här västerländskt sekulära ”humanismen” tycktes ha mis-
sat vilken hög bildningsnivå som utmärkte många av förespråkarna för 
en andlig världsbild, inklusive den amerikanska rörelsen för Intelligent 
Design. Hos Amazon, världens största bokhandel, var t.ex. molekylärbio-
logen Stephen C Meyers populärvetenskapliga Signature in the Cell en av 
2009 års tio största säljare. Boken bjöd en grundlig genomgång av alla de 
nya fynd inom biologin som får det materialistiska och darwinistiska per-
spektivet att te sig som mer fyllt av luckor och frågetecken än förklaringar. 
Och inte bara den ursprungliga darwinismen, som nu är stendöd, men 
också den aggressiva neo-darwinismen som brukar gå hand i hand med 
militant religionshat i urspårade västländer som England. Meyer skildrar 
i sin bok den massiva smutskastning och misskreditering han utsattes för 
av USA:s mest bigotta ateister. MIT-matematikern David Berlinski ville 
visserligen inte vid denna tid kalla sig förespråkare för Intelligent Design, 
utan föredrog rollen som oberoende kritiker, vad saken än gällde. Även 
om evolutionister inte uppfattade digniteten i det Berlinski säger (männis-
kan har som bekant ett sinnrikt system för mörkläggning och blockering 
när det kommer till ovälkomna sanningar), är det generande för denna 
skock självuppfyllda sagoberättare att se honom placera evolutionsbiolo-
gernas fanbärare Steven Pinkers och dennes flickaktiga förtjusning över 
hur mycket bättre människan blivit i modern tid sida vid sida med fysi-

3 www.svd.se/en-ohelig-allians-pa-det-heligas-omrade
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kern och Nobelpristagaren Steven Weinbergs rabiata religionshat (”reli-
gion är en förolämpning mot mänskligheten”) och därpå, som motbild, 
lista alla dödsoffer för krig som begicks under bara 1900-talet, inte i reli-
gionens namn utan av just sekulära  makthavare. I sin The Devil’s Delusion 
fyllde Berlinski två sidor med en lång lista på sekularisters krig och deras 
dödsoffer. Andra världskriget med 55 miljoner döda var etta, och däref-
ter omställningen till Folkrepubliken Kina som kostade 40 miljoner män-
niskor livet. Sarkastiskt tillägger han att det knappast var Vatikanen som 
skördade dessa totalt 190 miljoner människors liv.4 Efter att ”Djävulens 
vanföreställning” utkom 2008 har naturligtvis IS fått svenska religionsha-
tare att gå i spinn och islamofobin nå rekordnivåer, men dödstalet för de-
ras framfart kommer inte i närheten av Berlinskis lista. Dessutom kan man 
fråga sig om islam har något att göra med vad dessa människor sysslar 
med. Berlinski är nästan för intelligent för sitt eget bästa och förfogar över 
en brutalt tajt logik och bitande sarkasm. I essäsamlingen The Deniable Dar-
win (2009) slaktas en svensk biolog som med Berlinskis skoningslösa blick 
visar sig syssla med ”bad science” – grumligt tänkande och dålig exekve-
ring. I essäsamlingen ingår också Berlinskis öppna brev till de svenska 
Humanisternas favoritateist, nu avlidna trollkarlen Amazing Randi. Det 
är fascinerande hur ateister ofta använder nöjesindustrins bottenskrap för 
att ”leda i bevis” att livets magi bara är illusioner av gudomlig intelligens 
och att någon sådan därför inte existerar... Det finns gott om illusionister 
bland ateisterna, med början i ”den store” Houdini som, själv en fuskare, 
blev smått besatt av att jaga upp alla ”illusionister” som påstod sig kanali-
sera något äkta övernaturligt. Det verkar som om vanlig mänsklig hybris 

4 Berlinski anger inte källa men totalsumman för de krigförande länderna 
kommer nära de 170 miljoner som en understreckare i SvD tillskriver statsvetaren 
Rudolph J Rummels forskning om krig, politiska konflikter och politiska mord. 
www.svd.se/den-svaga-staten-goder-den-starkes-ratt

 Artikeln presenterar argument för att en stark stat och inte en försvagad, 
typ den svenska högerns ambition att slimma den. Här förekommer dock en tanke-
gång värd att citera för dess oklarhet: ”I den kommunistiska, materialistiska ideo-
login är det däremot de yttre faktorerna som bestämmer människans egenskaper. 
Därför finns det ingenting i kommunistiska staters världsbild som hindrar dem 
från att mörda stora delar av den egna befolkningen om den anses stå i vägen för 
idealsamhällets förverkligande.”

 Efter några omläsningar står det klart att författaren har för många tankar 
i huvudet samtidigt och som en näringslivets man har ett horn i sidan till gamla 
Sovjetunionen. Dessa båda faktorer kan förklara varför stycket saknar inre logik. 
Består bara den kommunistiska statens representanter av människor med ”inner-
lighet”? Är alla människor utöver denna inre krets bara ”yttre faktorer”, materiella 
ting som kan undanröjas? Undertecknad hoppas läsaren av denna bok ska slippa 
liknande tankeflum!
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ligger bakom alla dessa extremister inom den ateistiska pseudoreligionen. 
De har en viss talang för dubbelspel och att lura publiken att titta i fel 
riktning medan de utför sitt trick och drar därför den felaktiga slutsatsen 
att bara för att de själva är bluffmakare är också allt annat ett verk av den 
mänskliga förmågan till bedräglighet, och att en högre dimension därför 
kan uteslutas.

 I detta kapitel drar matematikern Wolfgang Smith ett tungt lass 
genom några längre citat. Läsaren kastas med minimal kontext in i moder-
na vetenskapliga problem vilket gör kapitlet aningen tyngre än de övriga. 
Avsikten är helt enkelt att visa att astrologin i jämförelse med den mo-
derna vetenskapens tillstånd inte alls har något att skämmas över. Modern 
vetenskap lider av fler skavanker och problem än man skulle kunna tro 
om man bara läste rapporteringen från den populärvetenskapliga fronten 
där de odiskutabla framstegen hyllas. Astrologin kan nästan sträcka på 
sig jämfört när man jämför dess hyfsat begripliga grundvalar med bak-
grunden till de berättelser som sköljer över landets befolkning men aldrig 
lyfts fram till kritisk granskning. Det är, för att byta kategori, alltid en-
skilda ”rötägg” det grävs upp skit om och som sedan får lämna viktiga 
poster inom näringslivet (”en får gå för att systemet ska bestå”), men få 
journalister har modet att lyfta fram hela det ekonomiska systemet och 
kritisera dess rimlighet. Etablissemanget behärskar spelet inför gallerierna 
och mediernas ”retorikexperter” kommenterar allt som just bara var en 
sport med syftet att dupera åhörarna. Kanske är skandalprojektet Nya Ka-
rolinska det närmaste svenska medier kommit till genuin systemkritik på 
många år, men så stank också hela härvan av rå och genomusel kapitalism 
i kombination med ryggradslösa och lättkorrumperade svenska maktha-
vare. I normalfallet kostar djupgående systemkritik en människa hennes 
arbete eller sociala anseende. Sverige har också en tradition att förstöra 
livet för hederliga människor som försöker stå upp för sanningen. Under 
den tidiga socialdemokratiska uppbyggnaden av det som varit ett fattigt 
Lortsverige smutskastades de som kallade sig kommunister och nekades 
arbete. Detta var t.o.m. före Kalla kriget och McCarthyismen! Det dre-
vades t.ex. rejält i medierna när Vänsterpartiets dåvarande ordföranden 
Lars Ohly ville behålla ordet ”kommunist” i vokabulären, ett ord som, 
när man klipper kopplingarna till det sovjetiska experimentet, faktiskt är 
ett ”snällt” ord som beskriver människor i social gemenskap – andlig och 
materiell. Vi ska längre fram avhandla astrologins sätt att symbolisera ge-
mensamhetstanken, som både i denna och den besläktade klassiska filoso-
fin beskrivs som mänsklighetens slutmål: ett ”allt gott åt alla”. Kort sagt, 
vi lever från dag till dag inbäddade i falska och vinklade berättelser, även 
om man ibland tycker sig ana att nyheterna är väl påstridiga i sina ”så fun-
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kar det”-förklaringar. Den svenska varianten av den universellt förekom-
mande utfrysartraditionen har för övrigt överlevt in till dessa dagar i både 
det socialdemokratiska och borgerliga lägret.

 I en serie berömda förläsningar 1938 konstaterade matematikern 
Sir Arthur Eddington som första västerlänning att substanskonceptet hade 
försvunnit från den grundläggande fysiken. Eddington drog slutsatsen att 
västerlänningen egentligen inte upptäckt ett fysikens universum utan sna-
rast själv konstruerade det. ”Matematiken finns inte där förrän vi placerar 
den där.” Eddingtons ”objekt-konceptsuniversum” skiljer sig från Gali-
leos och Newtons genom att den kategoriska åtskillnaden mellan den ma-
tematiska modellen och dess operationella uttydning i princip upphävts. 
Det ursprungliga objekt-konceptsuniversat har kommit att ses inte som 
en modell eller beskrivning av det faktiska universum utan enbart som en 
matematisk struktur, definierad utifrån operationella termer. I ett fysiskt 
universum av det slaget har ”substanserna” försvunnit. En sådan fysisk 
vetenskap hittar inget avslut i kunskap om verkliga objekt (ting eller sub-
stanser med deras inre essenser) utan i kontrollerade instanser av mätning 
och föder i nästa steg, via praktisk tillämpning, andefattig teknologi. Ed-
dington menade sig ha tagit fysikens formalisering till dess egen gräns och 
ha inneslutit hela dess teorikropp i den epistemiska cirkel5 genom vilken 
fysiken som sådan definieras. Så långt Wolfgang Smith i lätt parafras. Det 
ska här inflikas att Smith själv antyder sin platonism kombinerad med fi-
losofisk realism – den senare innebär att även om vi alla är Idéer i ett högre 
medvetande är den kroppsliga världen på människans existensplan helt 
och hållet verklig, och inte som Descartes beskrev världen. Till skillnad 
från Descartes, menar Smith med hänvisning till James J Gibsons remar-
kabla grundforskning om synen, att vi kan tro på det vi uppfattar (precis 
vad alla i vilket fall utgår från). Maximalt förenklat misstänker Smith att 
modern matematisk fysik tappat fotfästet och övergått i pseudovetenskap, 
i en sällan skådad rad av fantasifulla många-världsteorier (multiversa), 
strängteorier med nödvändiga men overifierbara dolda dimensioner, och 
så vidare. Matematik för matematikens egen skull och därpå en oftast 
oklar diskurs (särskilt i populärvetenskapliga sammanhang) där den ma-
tematiska fysikens modeller ”förtingligas” så att gemene man verkligen 
tror på vad som i själva verket är myter för populär konsumtion och vilka 
kan användas för att angripa andra världsbilder för att försvaga dem. Efter 
ytterligare resonemang kommer Smith fram till att:

5 Episteme är en filosofisk term härledd från det gammalgrekiska ordet 
ἐπιστήμη vilket kan syfta på kunskap, vetenskap eller förståelse och kommer från 
verbet ἐπίστασθαι, som betyder ”att veta, förstå eller vara bekant med”(Wikipedia).
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”Vetenskapen i sin konkreta verklighet är och kan inte vara strikt 
’vetenskaplig’. Om ett epistemiskt avslut verkligen är kriteriet på ”sci-
entificité” (vetenskaplighet) och faktum är att detta avslut inte kan 
åstadkommas utan att kastrera hela det vetenskapliga företaget, då följer 
att det i praktiken inte existerar något sådant som en total eller absolut ve-
tenskaplighet. Och därför, om vetenskapens yttre ansikte anpassar 
sig till den vetenskapliga rigören, måste det också existera ett dolt 
ansikte som inte gör det. Också vetenskapen har sitt ’undermed-
vetna’, vilket innebär att den i själva verket på inget sätt begränsas 
av den epistemiska cirkel inom vilken dess teori har upprättats. 
Och detta är precis som det ska vara, det vetenskapliga företaget 
måste också innehålla en ’mörk’ komponent som likt den svarta 
pricken i det vita fältet i yin-yang-symbolen spelar en legitim och 
också nödvändig roll i den vetenskapliga tankens ekonomi. Det 
skulle inte kunna existera någon kreativitet, inga ’snilleblixtar’ om 
man inte hade tillgång till ett vidare och spekulativt fält som dock 
förblir okänt ur det vetenskapliga perspektivet just därför att det 
befinner sig utanför dess epistemiska cirkel”.6 

Smith producerar ett långt och krävande resonemang om västerlandets 
schizofrena tillstånd där man, imponerad över vetenskapliga framsteg, 
tror på en hajpad fysisk matematik som inte är förenlig med sunda för-
nuftets verklighet och därefter rör ihop de spruckna skärvor som det mo-
derna västerlandet är (ateisten Hawking dog som sagt utan att ha kommit 
i närheten av sin superteori som skulle förklara allt inom ramen för ett 
tänkande i enbart siffror): 

”Det finns faktiskt bara ett sätt att motverka den scientistiska in-
billningssjukan, och det är genom autentisk filosofi: man måste 
kunna se hela bilden – den epistemiska cirkeln plus det obegrän-
sat spekulativa fält inom vilken kunskapscirkeln ritas upp – för att 
undgå att blir lurad. Det ögonblick en vetenskap tappar kontakten 
med vad Jean Borella kallar ’den generella vetenskap filosofi ut-
gör’ – i det ögonblicken föds av nödvändighet den scientistiska 
illusionen och något främmande och direkt kontradiktivt till ve-
tenskapen smugglas ovetande in av dess utövare och paraderar 
sedan i vetenskaplig klädnad. Det är därför vår vetenskap efter 
Galileo faktiskt spontant framkallat denna scientism.”7

6 Science & Myth, s. 57

7 föreg. s. 61
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Det är således i skenet av majoriteten av västerlänningarnas allt mer för-
virrade grepp om vad deras auktoriteter pratar om  – vad ”det handlar 
om” – som den gamla beprövade astrologin och dess underliggande tradi-
tionella världsbild med Jorden i centrum förtjänar ny respekt. Ja, den byg-
ger på en geocentrisk världsbild, men som Wolfgang Smith påpekar, kan 
man efter Einsteins relativitet lika gärna hävda den geocentriska som den 
heliocentriska världsbilden. Det handlar bara om vilket koordinatsystem 
man använder i sin modell! Den ”obsoleta” astrologin har inte på något 
sätt tappat i trovärdighet, de som påstår det har magra kunskaper i de 
många ämnen Smith behärskar och som krävs för en bred överblick innan 
man ens börjar särskilja oprecis science fiction och barnsagor som evo-
lutionsbiologins ad hoc-förklaringar från sunt tänkande utifrån en logiskt 
koherent modell. Sant är att astrologin som vetenskap syftar till förstå-
else av ett fenomen utifrån dess framträdande i tiden med Tiden själv som 
meningsfull kontext vid uttydningen av fenomenets inneboende tenden-
ser. I astrologins antika fundament, åtminstone i vissa texter, anses den 
mänskliga viljan vara en illusion. Den enda fria vilja som existerar ligger 
bortom människans ego, på hennes högre själsliga nivå, i den del av hen-
nes gudomliga Person som representeras av det högre intellektet (sanskrit: 
buddhi) av vilket vår mänskliga förmåga till logiskt tänkande knappt ens 
är en vag återspegling. I de sällsynta fall det verkliga intellektet anmä-
ler sig i människans tankeliv bryter det sig brutalt in som en Främling 
och levererar färdigtänkta tankepaket, färdiga lösningar eller insikter som 
omedelbara intuitioner eller aha!-upplevelser. De flesta upplever sällan 
eller aldrig dessa tillstånd och fri vilja vad gäller den jordiska kroppen 
uttrycker sig i allmänhet bara ”binärt”, som en ”etta eller nolla”, ett be-
jakande eller betackande sig för de händelser och inre tankar och känslor 
som livet presenterar Observatören inför. De här gamla föreställningarna 
om en människa i flera väsensled ska i det följande diskuteras en hel del 
vid sidan av frågan om folksjälen.

 ”Vi stoltserar över vår förmåga att skilja fakta från fiktion, veten-
skap från myt, men ser inte att vår vetenskap själv är vad den alltid har 
varit: en ögonblickets sköra mytologi... Det för oss tillbaka till Platon, vars 
dialog Faidon, den äldsta överlevande och kompletta text som berättar att 
Jorden är ett klot, och som förklarar att detta är en myt. Det här är ingen 
slump, bisarr tillfällighet eller en historiens eller naturens utflippning. Det 
handlar bara om att Platons vänner undervisat honom väl.” Orden yttra-
des av Peter Kingsley,8 en av samtidens mest framstående klassicister i 
hans diskussion av försokratiske filosofen Parmenides. Citatet konfunde-

8 Reality, s. 254
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rar då inget i dess kontext förklarar sambandet mellan Platons goda och 
skickliga mentorer och det faktum att Platon själv tycks avfärda tanken 
om en sfärisk jord som en simpel myt! Förklaringen ligger i att Kingsley 
betraktar ordet ”myt” som något positivt och inte som en overklig saga. 
Myten är bara ett annat sätt än vetenskapens att redogöra för verkligheten. 
Ja, t.o.m. ta vid där vetenskapen pga. sina egna snävt satta gränser missar 
merparten  av verkligheten. Jag vill citera ännu ett längre stycke ur en an-
nan av Wolfgang Smiths mästerliga essäer i Science & Myth, en bok som 
borde vara föreskriven högskolelitteratur i grundkursen i vetenskapsteori:

”Begrunda fenomenet med tillståndsvektorns kollaps (’state vec-
tor collapse’), som mystifierat fysiker sedan 1927. Så länge det 
kroppsliga reduceras till det fysiska [Smith syftar här på fysik som 
ren matematik som sätts i förbindelse med experiment med mät-
apparatur] och dessa två domäner urskillningslöst sammanblan-
das, förblir det kvantmekaniska fenomenet obegripligt. Vad sa-
ken gäller är det faktum att interaktionen mellan ett fysiskt system 
med mätinstrumentet utmynnar i en determination, en reduktion 
av obestämdheten, och för vilken det inte finns någon fysisk för-
klaring. Men från det ögonblick man inser att mätinstrumentet av 
nödvändighet är kroppsligt [Smiths filosofiska realism!], står det 
klart att determinationen ifråga utgör en essensens akt[ualisering] 
och därmed också en formens aktualisering. Det ligger i själva 
verket i essensens natur, den platoniska Formen i aristotelisk me-
ning, att pålägga gränser. Det är därför manifestationen – fören-
ingen av materia med Form – traditionellt har uppfattats som en 
akt av uppmätande. Som den indiske filosofen och metafysikern 
Ananda Coomaraswamy förklarat:
 ’Platons och nyplatonisternas koncept om mätande stäm-
mer överens med det indiska konceptet: det ’icke-uppmätta’ är 
det som ännu inte definierats; det ’mätta’ är det definierade och 
ändliga innehållet i universum, dvs. det ’ordnade’ universum. Det 
’icke-mätbara’ är Det Oändliga [nyplatonismens Det Ena], källan 
till både det obestämda och det bestämda, och förblir opåverkat 
av att människor definierar det som nu låter sig definieras.’” (s. 43)

En morallag kodad i kosmos?

Det finns mycket att säga om myter som en djupare sanning bortom den 
snäva gräns modern vetenskap satt sig och den ännu snävare världsbild 
medborgare i eftersatta länder som Sverige tvingas nöja sig med. Utmär-
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kande för dagens Sverige och delar av övriga västerlandet är bristen på 
välgrundad moral. Vad som uppfattas som rätt och fel anses bara vara 
en samhällskonvention eller kulturbetingad praxis. Invandrare till Sve-
rige ska anamma svenska värderingar, oavsett om dessa strider, väl inte 
mot EU-konventioner eller föreställningen om ”mänskliga rättigheter” 
men mot själva den eviga morallag som en äldre tids människor såg för-
dolt reglera den naturliga världen. Den naturliga ordningen uttrycker det 
Övernaturliga. En av de få moderna västerlänningar som såg djupare in i 
livet var den Nobelprisbelönade tyska författaren Thomas Mann, som inte 
tvekade att redan i sin samtid kalla Adolf Hitlers politik ”en styggelse”. 
Mann, ett av 1900-tales mest bildade litterära snillen, var typisk för de in-
dofila tyskarna och djupt förtrogen med en skatt av orientalisk vishet som 
hamnat utanför renässansens begeistring över gamla greker och romare. 
Den tyska indologin växte fram på 1800-talet som en följd av upptäckten 
av de indoeuropeiska språkstammarna och under romantikens svärmeri. 
Manns förtrogenhet med historia och litteratur fick honom att misstänka 
att mänskligheten genomgår en moralisk evolution och att moral därför 
var något mer än bara en uppsättning beteendekoder som varje land själv 
kokar ihop – den sekulära västvärldens nuvarande åsikt. Mann expande-
rade i sitt författarskap bl.a. stycken i Gamla testamentet till en majestätisk 
berättelse i flera volymer om Josef som såldes i slaveri till Egypten, symbol 
för träldom under materialismen eller, som dagens svenska politiker kall-
lar det: “arbetslinjen”. Han såg i sin källa, Bibeln, ett klart paradigmskifte 
till en ny och mer nyanserad moraluppfattning:

”Romanerna om Josef (4 delar) är ett mästerverk av karaktärs-
teckning och handling, men också en triumfatorisk uppvisning 
av författarens handlag med moraliska, politiska och i synnerhet 
religiösa idéer. Manns litterära prestation ligger i att göra antikens 
psykologi levande för den moderna människan. Detta gör han på 
ett antal sätt, t.ex. via förgrundsgestalten Jakob som säger ”jag” 
som vem som helst av oss, men vars ego ständigt är öppet för dess 
eget omfattande och betydelsefulla bakgrund. Denne Jakob tänker 
ständigt på sina förfäder Isak och Abraham på samma gång som 
sig själv som en yngre son, vars identitet sammansmälter med tal-
lösa andra yngre söner till tallösa andra Isaker som passerat revy 
sedan den ursprungliga Abraham.”9  

9 www.commentarymagazine.com/articles/god-man-the-devil-and-
thomas-mann
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Konceptet avfärdas idag som ”hederskultur” utan att någon verkar se vil-
ket infamt flockdjur man själv blivit när man låter Staten diktera vad som 
är hedersamt. Så långt intog Mann ett uppskattande förhållande till ett 
folk som inte kastade sin levda historia på sophögen varje gång någon 
viftade en morot framför åsnan eller kom med löften om ny teknik och ny 
inbillad storhet. Det är uppenbart att de delar av Sverige som frossar i hat 
över de abrahamitiska religionerna inte delar Thomas Manns intresse att 
förstå – ner på mänsklig nivå – andra traditioner än sin egen, om ens den. 
Essän som här citerats talar senare om Manns uppfattning om den preex-
isterande moraluppfattningen och dess utveckling genom mänsklighetens 
historia: 

”Vid Jakobs och Josefs tid tycktes Den Högste ha utvecklats bort-
om en stamgud som knockade vemhelst Han godtyckligt föreföll 
ogilla.” 

Det är rätt talande att det är just den här primitiva stamguden svenska ”re-
ligionskritiker” så gärna vill se och inget annat. Ett senare kapitel kommer 
att relatera primitivism och illvilliga fulvinklingar av andra traditioner till 
en tydlig skönhetsfläck i Sverigeshoroskopet! Thomas Mann är långt ifrån 
den enda som ser mänskligheten stadd i någon slags medvetandeevolu-
tion. Släktet lär sig över stora tidsrymder uppfatta allt mer av vad “Uni-
versum” vill med människan. För närvarande är den tanken obegriplig i 
ett sekulärt land som ”tror” på slumpstyrd evolution. Men saker kan kom-
ma att ändras. Som Mann läste Gamla Testamentet var på Josefs tid de 
primära sanningar som ”uppenbarats” för en människa under pågående 
moralisk utveckling:

• En lag mot offer av barn (jfr. Västs marknadskrafter som fångar in och 
offrar barn på kapitalismens altare redan i tidiga år, innan de haft en 
chans att välja: mobiltelefonens förenkling för att fungera med späd-
barn och nätkasinon som lurar surt förvärvade slantar av dem mot ett 
ögonblick av rusig spänning, dessa är exempel på hur vår doktrin är 
att ”fånga dem unga, innan de lärt sig tänka allt för mycket” – händel-
sevis just det ”religionskritiker” beskyller religionerna för att syssla 
med)

• Hedern, att bevara vår sexuella anständighet (jfr. hur marknadskrafterna 
i Väst profiterar på kroppar och använder dem för att sälja produkter, 
hur sexualiseringen gått så långt att den skuldmedvetna västkulturen 
går till motangrepp mot andra ”hederskulturer” sedan den tappat för-
mågan att se sin egen degeneration i vitögat)
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• Förlåtavårafiender (jfr. hur i Väst den här insikten slagit över till en all-
män permissivitet, ju galnare och allt mer dekadent och vridet, desto 
säkrare att en ”identitetsrörelse” uppstår som i det godtyckliga väster-
ländska samhället kämpar för sina ”lika rättigheter”)

• Visafasthetmotvårapolitiska,särskiltutländska,fiender.

Sistnämnda punkt är det enda Väst tycks ha behållit från den svårdaterade 
men åtminstone 3 000 år avlägsna tid som Mann skriver om. I synnerhet 
det bibelinfluerade USA kan enkelt identifieras som land som grundades 
med ett fossiliserat tänkande då den judiska traditionen i senare stadier 
förnyats ytterligare bortom Manns berättelser om Josef. Inte minst via en 
palestinsk rörelse vid namn Ljusets barn och som tycks ha givit upphov till 
en karismatisk ledare vars Nya Bud var ”älska era vänner och fiender” – en 
helomvändning mot Dödahavsrullarnas tydliga föreskrifter om hur man i 
lönndom skulle hata sina fiender!10 De vita nybyggarna i USA tog visserli-
gen med sig Dödahavsrulle-religionen under dess mer kända namn, kris-
tendomen, men sällan har väl ett folk mördat och slaktat i Guds namn som 
amerikanerna! Först indianerna och sedan de svarta slavarna, landets kol-
lektiva karma är så dåligt att man kan förvänta sig USA:s sammanbrott en 
bit in i framtiden, kanhända på tröskeln till den verkliga Mänsklighetens 
ankomst till Jorden (allmänt motsedd som ”Vattenbärarens tidsålder”).

 Ett avslutande citat ur essän om ett stort författarskap: ”Manns 
poäng om den antika psykologin säger också något om modern psyko-
logi. Den individualitet som i synnerhet Väst värderar så högt kan bara 
betyda något om man ser den inom ramen för en Tradition. Att bara vara 
sin egen [tala i egen sak] räknas inte! Man måste vara annorlunda på ett 
begripligt sätt, unik i sitt eget sätt att addera till det som har föregått en 
själv.” Hinduismen har av tradition frossat i omfattande läror om långa 
världscykler som gör Manns evolutionistiska hoppfullhet (besläktad med 
evolutionsbiologen Steven Pinkers) lite tveksam. Enligt hinduismen går 
allt runt, och upplysta perioder degraderar snart intill dess att den un-
derliggande världsordningen återigen lanserar en öppen och medveten 
era. Den indiska tidsåldersläran omfattar faktiskt sådana enorma tidrym-
der att systemet knappast kan vara resultatet av ett långt traderande, det 

10 Sannolikheten är dock hög att det hårt redigerade Nya testamentet fak-
tiskt lagt till diverse jesusord som söker presentera kristendomen som vänligt in-
ställd mot Ljusets barns ärkefiende: romarriket och dess ”sekularism”. Vad som 
tyder på ren och skär historieförfalskning i kristendomens grunddokument är att 
Jesus arresterades och avrättades som en uppviglare så snabbt. Han var troligen 
mer hotfull för myndigheterna än allt tal om att ”vända andra kinden till” kristen-
domen sedan predikat för att hjälpa Överheten kontrollera folkmassorna.
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påminner om en tänkares skrivbordskonstruktion, en räknenisses verk. 
Frågan är hur man ska kunna bedöma realismen i en tidsålderslära som 
enligt ett system spänner över 4,3 miljoner år... I den här bokens kapitel 
om ödescykler lämnas läran om de fyra yugas eller tidsåldrarna därhän 
och istället görs bruk av en mindre ambitiös cykellära som direkt app-
liceras på nationalhoroskopet. Hinduismens egen förklaring till sina ela-
borata teorier om Tidens natur är att verkligt visa människor ges tillgång 
till kunskaper som inte är empiriskt införskaffade – de har direktkontakt 
med ”arkitektkontoret en trappa upp”. Stora vetenskapsmän i Väst som 
rapporterat Heureka!-upplevelser som i ett slag presenterar en lösning 
på ett komplext problem, gör kanske det hinduiska påståendet lite min-
dre befängt. Antroposofins grundare, den hyperbegåvade Rudolf Steiner 
(1861-1925), levde mitt under den tid då den västerländska materialismen 
kopplade ett starkt grepp som på sina håll inte släppt ännu, och han käm-
pade hårt (utan att egentligen övertyga någon inom den konventionella 
vetenskapen) för sitt påstående att han besatt en synskhet som gjorde det 
möjligt för honom att presentera en ”andevetenskap” som inte vilade på  
empirisk grund. Det har funnits många som Steiner, och en del har varit så 
synska att omvärlden helt enkelt inte kunnat ignorera dem. Amerikanen 
Edgar Cayce (1877-1945) är möjligen den människa i klärvoajansens histo-
ria som blivit mest undersökt, hypnotiserad och t.o.m. ”torterad”!11 Trots 
spektakulära resultat i bl.a. fenomenet ”fjärrskådning” hade han fel ibland 
och senare forskning har noterat hur han i synnerhet producerade sämre 
under den amerikanska depressionen som även drabbade familjen Cayce. 
En tärande oviss framtid bryter ner även förmågan till synskhet! Hans sö-
ner, som bevittnade faderns remarkabla transsessioner i hemmet, skrev 
senare en bok om faktorer som tycktes ha satt en gräns för pappans klär-
voajans. Där sentida skeptiker i Väst förnekat eller sökt bortförklara feno-
menet Cayce – som blev en amerikansk sensation efter en förstasideartikel 
i New York Times den 9 oktober 1910 – där har bedömare i Indien utifrån 
sin långa tradition direkt känt igen tecknen på en autentisk andeskådare, 
en rishi eller högt utvecklad ande. Ämnet parapsykologi, dess företrädare 
och belackare ger stoff för många böcker. Det skulle här bära för långt att 
via det ämnet påvisa att materialism helt enkelt inte är hela berättelsen.

11 Ett lag psykologer stack flisor under naglarna på honom medan han be-
fann sig i trans för att se om han skulle blöda eller om kroppsfunktionerna, som 
hos fakirer, förändrades tillsammans med medvetandetillståndet.
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Evolutionsläran en modern myt

Naturligtvis misshagar även darwinismen Wolfgang Smith, matemati-
ker och tillskyndare av den eviga visheten (sophia perennis). Han må verka 
udda ur svenskt perspektiv men det beror på det är vi i vår sekularism 
som blivit så extrema, smala och riktade mot enbart praktiska resultat! 
Andra som satt sig in i evolutionsläran suckar lika tungt som Smith över 
dess hopplöshet. Detta är en till och med mer ogrundad myt än den evo-
lutionisterna anklagar religionen för att sprida, eftersom den saknar etiska 
incentiv.12 ”Sekulär moral” är inget annat än en stöld från världsreligio-
nerna och en urvattning med klara tendenser till korruption. Pressar man 
en sekularist finner man där, naturligtvis, ingen objektiv grund för ett mo-
raliskt imperativ som ”att vara god och snäll”. I själva verket bygger hela 
den sekulära kapitalismen på det motsatta beteendet: det lönar sig att arm-
båga sig fram och krossa andra i den heliga konkurrensens namn! Faktiskt, 
egoistisk anpassbarhet var länge evolutionsbiologernas etos, tills apgran-
skaren Richard Dawkins gjorde avbön från sin skröna om ”den själviska 
genen” och medgav att han tagit i väl hårt. Smith påpekar att situatio-
nen för dagens västerländska mytologi, signerad scientisterna, är värre 
än någon kan ana. Från astrofysiken kommer t.ex. de högst ovälkomna 
rönen att fjärran objekt i rymden rör sig alltför långsamt från varandra för 
att Big Bang-modellen med dess uppskattning om  universums ålder till 
15-20 miljarder år ska stämma. Det blir svårt att begripliggöra vår värld 
när man lägger sagda problem sida vid sida med evolutionsbiologernas 
fantasier om hur nya arter framsprungit ur andra genom blind ”trial and 
error” utan en anstymmelse till fossila fynd av många mellanarter eller 
”övergångsformer”13 som borde ha hittats vid det här laget.

 Stephen C Meyers magistrala Signature in the Cell innehåller upp-
gifter om hur i princip omöjligt det är att den kemiska soppa som antas 
ha föregått livet i Jordens ungdom av ren slump kunnat organisera sig 
på molekylärnivå för att bilda ens de allra enklaste proteinkedjor med 
givna basfunktioner i ett levande system. Pedagogiskt lotsar han läsaren 
igenom sannolikhetslärans grunder, men här räcker det med att säga att 
flera framstående MIT-matematiker redan på 1960-talet ifrågasatte de my-

12 Jag saknar uppgift huruvida Thomas Mann, som såg en pågående mo-
ralisk evolution inom homo sapiens, hade några invändningar mot den biologiska 
darwinismen.

13 Forskarparet Elredge/Gould hittade därför på en hjälphypotes för att 
bortförklara detta generande faktum, hypotesen (och inget mer) om ett ”punktu-
erat jämviktstillstånd”: en.wikipedia.org/wiki/Punctuated_equilibrium
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tomana evolutionsbiologernas skröna om naturens självorganisation via 
ren slump under de årmiljarder nuvarande paradigm medger. Men det 
tog 40 år av allt mer förfinade experiment för att slutligen leda i bevis att 
evolutionism helt enkelt inte förmår förklara livets uppkomst. Sannolik-
heten för att ens en enkel och fungerande protein ska sammanfogas av 
”rätt” sekvens i en 150 aminosyror lång serie och dessutom, som en pro-
tein måste, organisera sig som en tredimensionell struktur, är obegripligt 
mycket mindre än utsikten att hitta en viss atom i hela universum. Meyer 
avslutar en räkneövning i sannolikhet med orden:

”[Molekylärbiologen] Douglas Axe:s experimentella fynd indike-
rar att den brittiska kosmologen Sir Fred Hoyles gissningar var 
ganska exakta. Antar vi att en minimalt komplex cell behöver åt-
minstone 250 proteiner med i snitt 150 aminosyror och att sanno-
likheten av att producera bara en sådan protein är 1 på 10163 [enligt 
tidigare redovisad kalkyl], så blir sannolikheten av att producera 
alla nödvändiga proteiner i en minimalt komplex cell 1 på 10164 
multiplicerat med sig själv 250 gånger, eller 1 på 1041 000 ... Sanno-
likheten att genom slumpen bygga den allra enklaste cell – eller 
den genetiska information som krävs för att producera de protei-
nerna – är obegripligt liten.” (s. 213)

Kort sagt, när varken Big Bang i det stora eller biologins grund i natura-
lism längre håller, tycks västerlandet inte längre ha en susning om hur 
världen blivit till eller vilka underliggande lagar eller kanske intelligenser 
som gör tillvaron till vad den är. Man finner tröst i oförtrutet forskande 
inom de områden där det går framåt (DNA). I synnerhet i Sverige tycks 
mörkläggningen av det övergripande och generande faktumet närmast 
total. Förklaringen ligger i att landet är fixerat vid lönsamhet via produkt-
utveckling för de mest begåvade och arbetslinjen för alla andra. I Sverige 
saknas incentiv att stanna upp och än mindre backa några steg (produk-
tionsstopp kostar!) och ge sig tid att begrunda eller ens börja formulera de 
större frågorna. När postkapitalismen knackar på dörren kommer Sverige 
att vara det enda land som inte förberett sig på övergången! Nationalhoro-
skopet kommer att uppvisa en sådan djupgående närighet att det är fullt 
begripligt att ingen i landet vill gunga båten eller stoppa Sverige i steget 
med ovälkomna frågor som definitivt skulle skada lönsamheten inom de 
få nischer eller branscher Sverige mutat in sig i, och tjänar grova pengar 
genom. Tänk BigPharma som i skrivande stund just har levererat en vd till 
profitlobbyisten Svenskt Näringsliv. Det är ingen slump att vi har en ännu 
mer apart sekt än den lilla ateistklubben Humanisterna som under några 
år hetsade mot religionsundervisning i skolorna, nämligen Vetenskap och 
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Folkbildning. Den här sammanslutningen generade främst sig själva un-
der många år genom att årligen mobba en utvald svensk och kalla honom 
eller henne för ”folkförvillare”. Att gruppen har tydliga kopplingar till 
Staten via Kungliga Tekniska Högskolan, får sammanhangen att klarna. 
Sveriges val av världsbild, vad som berättas och vad som förtigs, har helt 
att göra med Statens och Kapitalets önskemål om vilken Berättelse som bäst 
tjänar deras ekonomiska intressen. Medborgarnas upplysning är enbart av 
ondo för ett litet land med svåra komplex för att man inte längre är en stor-
makt. Mediernas uppbragdhet sedan många år om hatet i folkdjupet har 
sin parallell i det elitskikt som ska föreställa landets ideologiska ledarskikt. 
I granskningen av Sverigehoroskopet ska det visa sig hur extremt nära 
”den hatiska pöbeln” den politiska styrningen mot pragmatisk svensk in-
genjörsmentalitet befinner sig. Har med denna spoiler frågan redan besva-
rats om ”folket får de ledare de förtjänare? Inte helt säkert, ”ledare” kan 
definieras på olika sätt...

Tiden som eoner; zodiaktecknen som dess markörer

Efter att bara ha snuddat vid det osammanhängande fuskbygge den väs-
terländska världsbilden ter sig som ur fågelperspektiv,14 är det dags att 
börja flytta fokus mot en äldre tids tänkande om världen. Stickprov på det-
ta tänkande kommer att fylla även de två följande kapitlen. I senantiken15 
hade en på sina egna villkor sammanhängande och begriplig världsbild 
redan tjänat väl under millennier. För de flesta ingick astrologin i denna 
världsbild, men åsikterna gick isär om hur makro- och det jordiska mikro-
kosmos närmare hängde samman.

 Mytologi är egentligen mer än bara en berättelse för samtidens 
informationsbemängda människor att filtrera bort. I en äldre tid var myten 
själva den livsluft som ingav förståelse och känslan av ett meningsfullt 
liv. Jämför återigen med svenska politikers ”arbetslinje” som alla från hö-
ger till vänster tycks eniga om. Hur lågt har en nation fallit i medvetande 
innan slit och möda blir dess officiella religion? Tror de styrande att Bibeln 
alltjämt är sista ordet, där den förklarar att Adam måste jobba i sitt anletes 
svett och Eva föda med smärta som en följd av syndafallet? Förhoppnings-

14 Trots enastående framsteg inom enskilda discipliner – men det är de små 
delarna i isolation som svenska medier överbetonar för att vidmakthålla diverse 
myter som ska hålla ekonomin väloljad.

15 Ca 250-750, men den ”mörka medeltiden” trängde sig på i väst redan när 
den kristna kejsaren Justinianus tvingade Platons Akademi att stänga år 529.



Folksjäl–somienfilterbubbla

36

vis går robotseringen så fort att politikerna tvingas lösa frågan om med-
borgarlön innan de börjar uppfinna ännu fler sorters skitjobb, stagnerade 
i uppfattningen att själsdödande arbete är vad ”massorna behöver” för att 
inte bli oroliga och börja ifrågasätta klassamhällets struktur. Som vi senare 
ska se avslöjar astrologin att samhällets Elit reserverat de roliga arbetena 
åt sig själva, och så har det uppenbarligen varit sedan antiken då det ast-
rologiska tolkningsschemat skapades. Den snabba förändringstakten gör 
vår högteknologiska tid så löftesrik: ett paradigmskifte (inte minst av eko-
nomiskt slag) för hela mänskligheten är inom synhåll. En tid när ”arbets-
linjen” hävs, antingen genom blodiga revolutioner där världens folk tar 
över produktionsmedlen eller världens superrika spontant följer Warren 
Buffetts och Bill Gates initiativ och till mänskligheten återför de enorma 
medel som frusit inne i händerna på de få. 

 Tidens obönhörlighet, dess sätt att omärkligt driva oss närmare 
graven, är inte välkommen att döma av hur Sverige enligt en rapport hy-
perkonsumerar hudkräm för att släta ut tecknen på att man levt och gjort 
några som helst erfarenheter. Annat var det i forna kulturer, där ålderns 
vishet värderades högst av allt. Där mytologiserades och personifierades 
Fader Tid som en nyckelfigur i världsbilden. Om inte annat som en faktor 
det är individens (och landets) skyldighet att söka höja sig över, individu-
ellt och kollektivt. Det är kanske inte längre uppenbart, men judarna i äld-
re tid hade just den målsättningen för hela sitt folk: att medborgarna skulle 
leva på en högre medvetandenivå än den världsliga människa som vältrar 
sig i leran och bara lever för dagen. I takt med att judarna mötte grekiskt 
och babyloniskt-persiskt tänkande vässades också deras eget. I Salomons 
vishet, en text från vår tideräknings början, råder inte längre någon tve-
kan om att ande och materia inte är de bästa vänner. Människan, ska den 
judiske gurun Jesus ha sagt, kan inte kan tjäna två herrar samtidigt. An-
tingen underkastar man sig Djävulen och följer denna världens väg, eller 
också söker man (likt de grekiska filosoferna) sanningen om sitt väsen och 
varför man är här. I de judiska Dödahavsrullarna, som kallats 1900-talets 
mest sensationella arkeologiska fynd, märks det österländska inflytandet 
tydligt i läran två Gud underställda krafter eller andar som satts att verka 
mot varandra intill tidens ände. Ljusets ande är besläktad med Gud själv 
och därför favoriserad av Den Högste. Men i vår värld, fylld av motsätt-
ningar, existerar också motpolen, Mörkrets eller Lögnens ande, en slags 
skugga som t.o.m. attraherar dem som ännu inte är mogna att se helheten 
utan föredrar ”individens väg” och ”egna valfriheten”. De partiska väljer 
bort Helheten och föredrar brödsmulan – så korttänkt! Detta är då i antik 
föreställning typiskt för avfallet från full insikt i hur livet fungerar, och fick 
Jesus att med kraftfullt språk tala om en del som ”Djävulens barn”!
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 Alla kulturer har sina egna skräckblandade föreställningar om den 
personifierade Tiden, grekernas Kronos och våra kronometrars tickande, 
hinduernas otäcka Kala (alias Yama). Vår inte helt korrekta västerländ-
ska historieskrivning framställer antiken som att det krävdes en Alexan-
der den Store för att binda ihop världen och få kulturimpulserna att flöda 
”globalt”. Det är bara västerländsk chauvinism. I dag står det helt klart 
att österländskt tankegods redan sedan många århundraden nått Väst och 
troligen skapat Väst. Kulturutbytet intensifierades efterhand så att en syn-
kretism med tiden uppstod (Alexander eller ej). 

Under hellenismen smälte flera traditioner samman och tidsguden Aion, 
en import från Öst, blev populär. Inför uppgiften att spana på den svenska 
folksjälen via horoskop är det av intresse att Aion avbildas som en kos-
misk eller arketypisk människa inom en cirkel – zodiakcirkeln. Helt klart 
innefattade den här gudsföreställningen tanken om tiden som cyklisk och 
människans förverkligande som på något sätt knutet till Tidens gång. Att 
cirkulation, själavandringsläran, spritts till västerlandet, som den på skil-
da sätt kommer till varje kultur som åtminstone uppnått ett minimum av 
sofistikation, det kan man ana av att Aion sammankopplas med ormen 
som ömsar skinn och sedan ringlar vidare på sin eviga färd. ”Evigheten” 
är inte det man upplever i den Högsta Himmelens, det är världen som 
söker kopiera ”Allt som är” men enligt Platon tvingas presentera detta 
som en evighet eller oändlighet av ögonblick: tidsflödet. Astrologins tolv-
delade zodiak är med andra ord en sinnebild av något högre, en principiell 
evig och stillastående design, ett Vara på en medvetandenivå människan 
inte kan föreställa sig, men som i vår värld bryts upp i en serie temporära 
bilder som var och turas om att utgöra mänsklighetens spelplan. Vattenbä-



Folksjäl–somienfilterbubbla

38

rarens tidsålder sägs närmast stå på tur och tecknets planetära härskare, 
Saturnus, förknippades i antiken ofta med tiden och var Aions inomkos-
miska representation. Ordet Vattenbärare implicerar någon som själv be-
finner sig utanför det flödande vattnet som här blir en symbol för naturen 
och dess drömlika och overkliga flöde av dagar som försvinner och som på 
en ännu mer förenklad nivå resulterar i sifferfolket, tidstudiemännen som 
övervakar Profitörernas lönsamhetskalkyler och likt antiens slavdrivare 
dyker upp via Saturnus negativa härskarläge, det till Jordelementet bund-
na Stenbocken, nu även känd som Resursernas herre. Romarna hade min-
dervärdeskomplex gentemot de eleganta grekerna, deras sofistikerade 
språk och förfinade tankekonceptioner, men lyckades ändå pussla ihop sin 
egen primitiva skördegud Saturnus med tidskonceptet då skördetiden (el-
ler -tiderna) ändå är en cykliskt återkommande punkt. Saturnus härskar 
som sagt över det distinkt jordbruksorienterade Stenbocken, och i antiken 
sammanföll Stenbocken med midvinter och gav upphov till en återfödel-
seassociation – ur årets mörkaste dag föds ljuset på nytt, Aion ömsar skinn. 
Symboliskt träffsäkert men i långa loppet ett misstag eftersom Väst län-
kade zodiaken till jordbrukaråret, som en  redundant kalender för jordisk 
tidräkning. 

 I det gamla Sumerien (dagens Irak) där astrologin tog form, bru-
kades också marken, men dess stjärnskådare kopplade planeternas po-
sition till den bakomliggande stjärnhimmelen. Deras zodiak var därför 
siderisk, latinets ”siderus” betyder ”relaterat till stjärnorna”, och genom 
att periodiska avstämma med himlavalet kompenserades för jordaxelns 
wobblande rörelse som får stjärnhimlen att utifrån vårt jordbundna koor-
dinatsystem synas slira baklänges över långa tidsperioder. Grekerna hade 
börjat förstå att stjärnhimmelen gled bakåt jämfört med vilken av årets 
fyra dagjämningar man nu valde som fixpunkt, men lyckades inte lägga 
hela pusslet utan valde att årligen starta zodiaken i 0° Väduren vid vår-
dagjämningen. Enligt vissa bedömare sammanföll denna tropiska zodiak 
med den sideriska någon gång under 200-talet, men snart började de två 
synsätten divergera. I vår tid ligger den västerländska zodiaken 24° fel i 
förhållande till de ”himmelska zodiaktecknen” – vilket förvisso även de är 
abstraktioner projicerade av människan mot rymden, de 12 konstellatio-
nerna med samma namn som zodiaktecknen ockuperar ingalunda exakt 
30° vardera av solekliptikan. De historiska källorna är oklara, men anting-
en höll den hinduiska traditionen fast vid den ursprungliga kaldéiska zo-
diaken via tidigt kulturutbyten eller valde den framför den västerländska 
senast någon gång på 8-900-talet. Man kan kontrastera indierna med ara-
berna, som så högaktade de gamla grekiska texterna att man inte vågade 
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trotsa dem trots att vårdagjämningens precession nu var helt klarlagd och 
de arabiska astrologerna tydligt såg att systemet halkat snett!

”Det ankommer oss att inse att de himlar vi betraktar, direkt el-
ler med hjälp av teleskop, exemplifierar den bortre rymd vi inte 
kan uppfatta och att den kvantitativa enormiteten i stjärnvärlden 
speglar den andliga världens sanna väldighet. Det är inte fråga om 
symbolik av det blodfattiga ’enbart symboliskt’ utan om platonis-
mens tanke om ett faktiskt ’deltagande i’. Stjärnornas värld del-
tar med andra ord i metakosmos, i den andliga världen, och det 
är detta ontologiska faktum som ger stjärnorna deras överlägsna 
dignitet, en helighet skulle man nästan kunna säga, som det ålig-
ger människan att respektera.” Sagt av Wolfgang Smith i essän The 
Pitfall of Astrophysical Cosmology.16

 Orientalisten Alain Danilélou följde den banbrytande René Gué-
non i spåren, men fördjupade sig i Indiens Shiva-anhängare, shaivisterna. 
De delar kosmologi med ett flertal av Indiens darshanas eller tankerikt-
ningar. På engelska finns föga att läsa av Daniéou, men i While the Gods 
Play (1987) återges några tankar om tiden i relation till ett upplevande sub-
jekt (s. 191-92) värt att citera. På egna ben går kosmologin under namnet 
Sankhya (ibland stavat Samkhya), ett ord som betyder ”tal” (i meningen 
siffror). Läran ägnar sig alltså åt det som låter sig mätas eller beräknas och 
hinduisk astrologi står systemet nära helt oavsett vilka preferenser man 
har när det kommer till gudar allmänheten vill hålla sig särskilt väl med. 
Daniélou sammanfattar effektivt inledningen av världstillblivelsen enligt 
Sankhya:

”Skapelsens första steg är rummet, rymden, det käril inom vilken 
världen kommer att utvecklas och vilket i begynnelse känner var-
ken gränser eller dimensioner. I detta skede existerar tiden bara i 
en latent form, låt oss kalla den ’evigheten’ eftersom den saknar 
mått, varaktighet, före och efter. Inget ögonblick är i sig längre 
eller kortare än ett århundrade förutom i relation till ett medve-
tande genom vilket det blir möjligt att etablera tidens riktning 
och mäta upp dess varaktighet. Det är energi som producerar 
vibrerande vågor med riktning och våglängd vilka ger upphov 
till de rytmer vars uppfattande skapar tidsdimensionen, rummets 
mått och på samma gång materiens strukturer. Det är därför värl-
dens formation symboliseras av Shivas dans och trumslagandet 

16 The Wisdom of Ancient Cosmology, s. 145
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(expansionens princip). För människan bestäms upplevelsen av 
tid genom artens vitala rytm – kroppens hjärtslag – liksom av 
solens, månens och jordens rörelser, vilka bestämmer cyklarnas, 
årens, nätternas och dagarnas varaktighet i denna cell vi kallar 
vårt solsystem. Tid som människan uppfattar den är en helt och 
hållet relativ varaktighet som roterar runt ett perceptionscentrum 
(den levande varelsen) i den specifika värld som är den jordiska. 
Mänsklig tid är en enda måttenhet vi kan förstå oss på och det är 
med den vi mäter upp universums ålder, vilken ur den kreativa 
principens perspektiv bara är en dagdröm, på samma sätt som 
livslängden hos vissa atomiska världar tycks oss oändligt kort. 
Lagarna som styr universums utveckling och sönderfall i det stora 
är samma lagar som styr över dess delar. Av den anledningen kan 
man jämföra kroppens varaktighet med den universella kroppens 
eller den Kosmiska Människans, Purusha. Människan är gjord i 
Purushas avbild och varken människans, djurets eller trädets liv 
är vare sig längre eller kortare än en guds liv. Livslängden skiljer 
sig bara åt i relativa termer eftersom tidens valör existerar enbart i 
relation till ett specifikt upplevande system.” (s. 191-92)

Det kunde se ut som om Daniélou smugglar in lite einsteinsk relativitets-
teori i sin beskrivning av den hinduiska kosmologin, men de största väs-
terländska fysikerna, män som Werner Heisenberg och danske Niels Bohr, 
var alltid akut medvetna om att kvantfysiken var på väg att återupptäcka 
ting som äldre kulturer redan tycks ha formulerat fast på ett svåråtkom-
ligt, ”mytologiskt” språk. Redan Platon såg som sin uppgift att lyfta fram 
de rationella budskapen som han menade låg inbäddade i den grekiska 
gudamytologin, men återvände själv några gånger till mytiska allegorier 
när han saknade ett bättre språk. Vad Daniélou inte nämner just här, men 
som får tanken att svindla är hur människans tidsuppfattning är rent av 
fattig jämfört de större kosmiska intelligenser vilka kan överblicka tiden 
som vi blickar ut över ett kuperat landskap. Dessa intelligenser förmår 
utifrån en högre dimension uppfatta det som för människan är hennes 
glömda och aldrig nedtecknade förflutna såväl som hennes ännu inte 
upplevda framtid. I det astrologiska fikonspråket är det intressant att kon-
trastera konventionell eller seriell tid, symboliserad av Saturnus, med den 
visionära Jupiter. Den senare är också ett samlingsbegrepp för ”gudom-
lighet” i kontrast till ”mänsklighet” och äger förmågan att transcendera 
de gränser tidmätaren Saturnus påför det obegränsade ”proto-rum” den 
franske indologen talade om. Därmed blir Jupiter även symbol för det kitt 
som binder samman människans då-nu-sedan, och även en indikation om 
klärvoajans eller förmågan att se bortom de gränser strikta materialister 
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valt att stanna inom (kanske för att det känns tryggare så). Grekerna och 
särskilt Platon har motsvarande tankar om det obegränsades princip (apei-
ron) och gränssättarens princip peras. När nu västerlandets chauvinism 
hamnat på sniskan växer enigheten om att grekerna inte var först med 
något, utan i princip lånat in sina tankar från högre utvecklade kulturer. 
Thomas McEvilley spårar de grekiska filosofiska begreppen tillbaka till 
bl.a. Indien och menar att om bara den gamla babyloniska religionen var 
förstådd skulle man säkert hitta ännu fler kopplingar till de senare gre-
kiska myterna än redan de som redan är kända.

Verifikationer på en dold morallag

Den sena nyplatonisten Proklos betonade att Själen projicerar den gudom-
liga och till sig givna morallagen vidare in i materien. Den “hårda” veten-
skapens fenomen som t.ex. “gravitation”, som beskrivs som att den är som 
ler och långhalm med “massa”, är inget annat än synliggörandet i fysiker-
nas modeller av den ordningsamhet som är synonymt med det gudomliga 
medvetande som genomsyrar allt. Detta är då nyplatonismens Nous (Intel-
lektet) snarare än den Ene, Gud i sin självreflekterade realitet. Nous i värl-
den är en lägre instans, här synliggjord genom partiella förnuftsprinciper 
(gr: logos/-oi). Intellektets innehåll rullas ut ”i tiden” och som dödlig män-
niska ser man aldrig hela Intellektet. Senare grekiska tankar är slående lika 
hinduismens föreställning om en Gud-i-världen och en Gud-därbortom, 
ibland kallad den manifesta och den omanifesta Brahma, och utlöser åter 
frågan hur stort kulturutbytet egentligen var mellan Öst och Väst.

 Undertecknad har under snart tio år gjort intermittenta tester av 
den antika zodiaken på jakt efter gensvar på ställda frågor. Enligt modern 
verklighetsuppfattning är all annan lagbundenhet än den fysiken valt att 
utforska bara strunt. Materialismen känns inte vid livets inre kvaliteter 
utan kryper runt på ytan av sin egen ballong och mäter den på alla sätt 
man har förstånd till. Min tanke var likväl att antikens empiriker måste 
ha upptäckt något som fick dem att vilja forska vidare, så att med tiden 
traditioner utvecklades kring de 12 zodiaktecknen inte mindre än karaktä-
riseringarna av de sju planeter som är synliga för blotta ögat. I det här av-
snittet ska jag summera några få positiva fynd, samtidigt som man måste 
vara medveten om hur vansinnigt mycket rådata som krävs för att under-
söka alla hypoteser som involverar fler än två variabler (kombinationen 
av t.ex. en planet i ett zodiaktecken). De tiotusen kartor som samlats in via 
braskande tidningsrubriker saknar dessutom nästan undantagslöst känd 
födelsetid, vilket minskar rådatats värde. Astrologin studerar stjärnhim-
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lens möte med Jorden (där essens sägs möta substans) men brist på mer 
än bara dygnet ger samma horoskop för alla som föddes det dygnet – inte 
särskilt precist. En fransk statistiker vid namn Michel Gaquelin försökte 
vederlägga astrologin men gjorde sådana fynd att han slutade som partiell 
anhängare. Han noterade dock att de astrologiska ”effekter” han fann för-
utsatte att personerna presterade på topp inom sina yrken. När gruppen 
läkare inte längre tillhörde elitskitet (baserat på ett antal variabler, bland 
annat hur ofta de nämndes i vetenskapliga tidskrifter), då ebbade den sta-
tistiska signifikansen ut. Detta förhållande är ändå till viss tröst då många 
av dem som får tidningsrubriker just är kända (eller ökända) inom sitt 
gebit;  man kan härigenom anta att rubrikskaparna bäst av alla som föd-
des det dygnet har realiserat den potential horoskopet tecknar. Gauqelins 
fynd är också ett indirekt argument för att det verkligen är något speciellt 
med ledare; de sätter tonen för folket eller företaget så att t.ex. en grumlig 
regering kan skada ett helt folks tänkande och attityder (eller t.o.m. utlösa 
folkuppror om tiden är ond och befolkningen har tvingats nöja sig med 
yrkesutbildning och ingen högre kunskap). Den breda massan är som den 
återspeglande månen i relation till den dominanta solen – precis som ast-
rologin alltid presenterat förhållandet mellan hög och låg. I tvåflodslandet 
kom inte personhoroskopen först utan observationer av stjärnorna som en 
statlig angelägenhet. Det urbana samhället hade kommit till världen och 
borgarna hukade skrajset innanför stadsmurarna. Astrologin blev ett sätt 
att söka utrannsaka om stadsstaten var säker eller om fientliga angrepp 
eller naturkatastrofer kunde befaras. Vid någon tidpunkt måste stjärnty-
darna ha insett kungens betydelse för stadsstaten och i det ögonblicket 
började personhoroskop ställas, och senare även för andra individer av be-
tydelse. Den ansiktslösa massan fick vänta i tusentals år på den urvattnade 
och direkt felaktiga vecko- och dagstidningsastrologi som sedan 1800-ta-
lets slut spritts i Väst och som bidragit till att göra astrologin så förhånad 
att många av dess skeptiker inte ens undersökt ämnet utifrån dess bästa 
traditioner och på dess egna villkor.

 Författarens tidiga undersökningar var trevande, med bara 3 000 
sparade kartor. Med 12 möjliga positioner för en planet är ett dataunder-
lag på, säg, dryga 100 skådespelare knappast ett robust test. Utifrån tan-
ken att bara slumpen råder, skulle någon dominant placering sannolikt 
nollställas om man adderade ytterligare datapunkter. Likväl visade den 
karaktäristiska och för astrologiska studier tacksamma gruppen Mördare 
en remarkabel entydighet. Pilottestet innehöll bara 161 datapunkter men 
vartefter kategorin under flera år fylldes på fortsatte envetet en psykpla-
cering att dominera: den som redan i den äldsta litteraturen kallas sinnets 
”fallna läge”: Månen i nattsvarta dödens Skorpion. Så passande! Tecknets 
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fortsatta insisterande gick tvärtemot tanken att ytterligare data likt tidvat-
tenskvalp mot sandstranden skulle sudda ut spåren av förgående våg. 
Först när mördarsamlingen tillfördes en större mängd nazister, mindre 
kända än den vanliga listan (Hitler, Himmler, Hess, m.fl.), gick sinnelagets 
Måne i Skytten numerärt förbi Skorpionen. Detta vållade undertecknad 
en viss förstämning eftersom den ”fallna” Månen i Skorpionen så perfekt 
verifierade den antika traditionen – särskilt som den västerländska place-
rade nästan alla dessa mördare i det intilliggande, livsglada tecknet Skyt-
ten! Alla som studerat horoskop i familjer och tajta grupper har emellertid 
noterat hur vissa horoskoppositioner frekvent återkommer bland grupp-
medlemmarna. Förklaringen till att Skytten plötsligt gjorde en spurt med 
nazimaterialet tycktes uttrycka samma fenomen. Om en stark och karis-
matisk ledare som Adolf Hitler tar ett grepp om hela nationen, då är de 
naturligt att ett entourage av likasinnade hittas i prominenta positioner 
(eller i det här fallet tillräckligt prominenta för att gå till historien som 
krigsförbrytare), och Hitler föddes enligt den antika sideriska zodiaken 
med Månen i just Skytten (och Solen i Väduren). Det verkar vara dikta-
torns skyttigt expansiva sinnelag (”Deutschland über Alles” och talet om 
mer ”livsutrymme”) som attraherat den mängd av MånSkyttar som plöts-
ligt flödade in i dataunderlaget. Stämmer hypotesen kommer den fallna 
Månen i Skorpionen att sakta återta ledningen när ytterligare en mängd 
mördare-i-största-allmänhet tillförts datasetet. En annan grupp som skiljer 
sig från populationen i stort är de homosexuella. Som tacksamt studie-
objekt visade sig återigen en av antikens astrologiska lärosatser i denna 
grupp. Sexualitetens Mars – Skorpionens härskare – i dess ”fallna” läge i 
Kräftan uppvisade en förhöjning som bedömdes signifikant. 

 Undersökningarna utfördes utan inblick i statistisk metod. Istället 
började författaren på det mest primitiva sätt och granskade slumpvaria-
tionerna i några dataset med slumpgenererade födelsedatum. I set med 
300 datapunkter syntes avvikelser bortom slumpfönstret ±50% relativt 
medelvärdet omvittna signfikant över-/underrepresentation. Vid 1 000 
datapunkter var setets stabilitet så stor att allt ±22% räckte som ”slump-
fönster”. För säkerhets skull genererade jag flera set med slumpdatum 
och jämförde deras interna ”svajighet”. Det här är knappast sista ordet 
i matematik – snarare påminner det om var babylonierna befann sig för 
sextusen år sedan! Men det intressanta är hur resultat som rimmade med 
Traditionen framhärdade vartefter underlaget växt till sig med, säg, 25-30% 
vid varje testtillfälle. I jakten på väldigt enkla bekräftelser av nämnda 
typ, ”planeten X i tecknet Y” visade sig, liksom i skymundan, en annan 
fascinerande anomali som definitivt tillhör astrologins kärna. Avvikelser 
från förväntad slump dök ofta nog upp i parform, precis som zodiaken 
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tycks konstruerad som sex dikotomier där motsatstecknen  kompletterar 
varandra, och den ena principen gör den andra fullt begriplig. Mot t.ex. 
Fiskarnas gränslöshet och drömmerier står Jungfruns direkt matematiska 
urskillning och tendens till distinktioner och extremt jordbundet nyttotän-
kande. Oppositionsparet tillhör Vatten- och Jordelementet respektive, el-
ler hav och land. Det finns många indikationer på att den antika zodiaken 
är avsiktligt konstruerad som en symbolisk eller principiell skiss över livet 
och därmed tillämpbar på vilka som helst områden, förutsatt att observa-
tören korrekt kan identifiera vilken ”arketyp” eller ”idé” som det konkreta 
fenomenet uttrycker – astrologins Sol som ledarskap och Månen som den 
ansiktslösa undersåten har redan nämnts. 

Sol opp. Måne, 566 No-
belpris kem, fys, med

Q R

♈ ♎ 2
♉ ♏ 4
♊ ♐ 5
♋ ♑ 1
♌ ♒ 6
♍ ♓ 8
♎ ♈ 4
♏ ♉ 3
♐ ♊ 2
♑ ♋ 1
♒ ♌ 3
♓ ♍ 5

Snitt 144 
komb. 3,93

Sign. rel. 
snitt ±50%

<=2 e. 
>=6

 Här ska bara ett av dessa upptäckta och 
återkommande axiala fenomen redovisas, typer-
na av fullmåne hos 566 Nobelpristagare i de 
hårda vetenskaperna kemi, fysik och medicin. 
De kontrasterande och kompletterande axlarna 
som här skymtade kräver en del astrologiska 
förkunskaper för att bli begripliga. Här räcker 
det att säga att både nyssnämnda Jungfrun och 
Fiskarna är kunskapsorienterade (trots det se-
nare tecknets koppling till drömmeri – Albert 
Einstein hade t.ex. intellektsplaneten Merkurius 
i detta tecken). Om man besinnar att alla Nobel-
prisen handlar om vetande om den materiella 
världen, förvånar det inte att det är elementen 
Jord/Vatten som visar framfötterna. Visserligen 
når inte en fullmåne med Solen i drömska Fis-
karna ända fram till signifikans, men att Solen i 
Jungfrun excellerar i exakt tänkande och förmå-
ga att göra skillnad på ett sandkorn från det in-
tilliggande, ska vi strax se ännu en bekräftelse 
på. Jungfruns härskare är det urskiljande (eng: 

”discriminating”) intellektets Merkurius. Ännu mer intressant är dock hur 
den axel som signalerar ointresse för sådan vetgirighet som skördar No-
belpriset. Paret Kräftan/Stenbocken, den andra av den lägre verklighetens 
tre Vatten/Jord-axlar, visar besynnerligt låg fallenhet för dessa vetenska-
per (på preeminent nivå). Det kan tyckas märkligt med tanke på att det är 
samma två element. Men här kommer astrologins nästa skikt in, delningen 
i tre kvaliteter som kommer också kommer att presenteras i det följande. 
Kräftan och Stenbocken tillhör inte längre den högsta kvaliteten, den som 
söker kunskap, utan representerar materialism i det ”mellersta tillstån-
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det”. Bland människor motsvarar detta individer drivna av passion, vil-
ken sällan producerar varaktiga resultat, särskilt om man känner till astro-
logins koppling mellan Månen, månfaserna, och ett ständigt fluktuerande 
begär. Den ojämnhet som en fullmåne i passionerade tecken indikerar 
tycks inte befordra ett tillräckligt ihärdigt kunskapsintresse för räcka ända 
fram till ett Nobelpris. Naturligtvis förekommer många avvikelser, men 
här gäller frågan om astrologiska doktriner alls har någon beröring med 
den empiriska verkligheten. Frågan är om inte några av dessa lärosatser 
kan anas här, trots att filosofen Herakleitos för länge sedan menade att 
”Naturen älskar att dölja sig”. Samtidigt kan man fråga sig varför det tred-
je Vatten/Jord-paret, Skorpionen/Oxen, producerar genomsnittligt trots 
att det enligt läran om de tre kvaliteterna borde göra sämst från sig? Dessa 
tecken tillhör ju den lägsta kvaliteten, ibland kallad Mörkret, och då kan-
ske främst i bemärkelsen okunskap, motsatsen till Ljusets, kunskapens el-
ler vetgirighetens kvalitet. Här kan man fundera om inte materiell veten-
skap som sådan är ett uttryck för mänskligheten ignorans under den korta 
tid sedan det periodiska systemet upptäcktes och allting med en gång 
skulle förklaras som följden av materia och slumpmässig evolution.  Mör-
ker är normaltillståndet i den tid vi lever i.

 Ett annat test värt att redovisa i detalj publicerades på bloggen Si-
deriska siktet 2014. Undertecknad hade glömt det men en läsare påminde 
tacksamt om det i tid för en uppföljning, som redovisas härnedan. Först 
en redigerad version av pilotstudien vars resultat gav en mindre Aha!-
upplevelse och framkallade minnet av några gamla religiösa texter:

”En stark mur omringar mig, järnbommar och bronsdörrar som inte 
låter sig öppnas. Mitt fängelse räknas till Djupet från vilken ingen 
kan undfly... Belial (Intighetens herre) omringar själva min själ...”  
(Tacksägelsehymnerna 13:37-39 från Dödahavsrullarna, förkris-
ten tid) 

”Jesus: Om Satan gör uppror mot sig själv och splittras kan han 
inte bestå – det är slutet för honom.” (Markusevangeliet 3:26)

Jesusordet från Markus betyder på ett djupare plan att Intighetens herre 
inte kan gå emot sig själv eftersom han inte har någon positiv berättelse att 
komma med. 0 delat med 0 är fortfarande bara 0. Djävulens barn hävdar 
att det är människan själv som skapar sina egna moralkoder, vilket vis-
serligen är sant, men bara i den slutna bubbla som är Djävulen och de som 
sugits in i detta svarta hål. De utanför dårskapen ser glasklart vilken själv-
lögn dessa Mörkrets barn ägnar sig åt. Det remarkabla är egentligen att 
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västcivilisationen har lyckats överleva två självskapade världskrig. Men 
nu ligger ett bokslut i luften, den babyloniska zodiaken har gång på gång 
visat undertecknad hur det tycks finnas en annan lag bortom (men delvis 
överlappande med) människornas konventioner. Sideriska siktet har som 
kanske enda blogg föreslagit att Jesus var astrologiskt bevandrad. Att hans 
läromästare esséerna var det, är uppenbart från fyndet av Dödahavsrul-
larna. Utifrån de få textfragmenten av astrologisk natur har underteck-
nad experimentellt undersökt den onda stjärnan Algol i personhoroskop, 
nämnd bl.a. i Ptolemaios Tetrabiblos. Tänkandet kring Den Lede, en rent 
negativ gestalt, leder här till ett astrologiskt fynd, låt vara att pilotstudiens 
68 brottslingar med känd födelsetid är ett magert underlag med risk för att 
t.o.m. betydande avvikelser från medeltalet kan vara slumpvariationer. 

 Det är en minst 
sagt disparat grupp, här 
finns kokainmissbru-
kande eller skattefus-
kande kändisar sida vid 
sida med massmördare. 
Men sak samma brottets 
natur, studien undersö-
ker den gamla hellenis-
tiska tesen om det 12e 
horoskophuset som 
“den onda daimonen”, 
vilken ännu lever kvar i 
astrologin fast idag i ur-
vattnad form. Nu kallas 
det 12e huset försiktigt 

för en plats för hospitalisering, fängelser eller kanske kloster. Tolfte huset 
är en plats som “offrat världen”, varav också dess betydelse av “förlust” i 
indisk astrologi. Man kan därför dra den välgrundade slutsatsen att mot-
polen, det agrara Jordtecknet Jungfruns sjätte hus och kanske också zodi-
aktecknet självt, är den som söker ”vinst”. Jungfrun tecknas ofta med ett 
fång sädesax – skörden som symboliserar vinst. Bara profitmentalitetens 
normalisering gör att vi inte längre ser vad zodiaken söker berätta! Astro-
logiskt kan den onda daimonen i 12e liknas vid en “shapeshifter” eftersom 
varje nytt tecken vid östra horisonten (ascendenten) också ger tolfte en ny 
tillfällig planetär ägare som nu blir bärare av den onda, förlustbringande 
daimonen. Indisk astrologi är intressant eftersom den hellre än att tala om 
en människa besatt av en ond ande väljer att se tolfte huset som platsen 
där man renar sin själ från onda inflytanden. Jämför västerlandets 12e som 
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fängelser där man ”sonar sitt brott”. På visst sätt är långvård och kloster 
och fängelser alla platser där det onda gradvis löses upp, även om kopp-
lingen mellan terminalvård och livstidsstraff för t.ex. mord kan tyckas 
långsökt eller svårsmält. Tolfte huset håller i vilket fall individen utanför 
samhället, vare sig det är självvald eremitism i ett högre syfte eller samhäl-
lets bannlysning av en socialt omöjlig varelse. 

 I experimentet undersökts hur den tillfälliga bäraren av “den 
onda demonen” placerat sig i husen hos de 68 brottsdömda (ja, Hitler och 
några ytterligare begick självmord eller smet från lagens långa arm, men 
jag har inkluderat uppenbara fall under rubriken “brott”). De tolv husen 
“färgar av sig” på planeterna så att de tillfälleligen eller accidentellt (men 
inte essentiellt) blir bärare av en ill- eller välgörande verkan (mer om detta 
senare). Med ett genomsnitt på bara 5,5 “onda demoner” i varje hus är det 
fånigt att orda om “signifikant överrepresentation”. Likväl är det mönster 
som framtonar suggestivt. Att den onda daimonen drabbar människorna 
runt brottslingen tycks vara pilottestets budskap, särskilt de närmaste (7e 
allianshuset). Men också människorna som grupp betraktad, samhället 
(11e huset) ligger pyrt till med 9 ”onda demoner”. Och så det mest fascine-
rande, det som genast tände upp de bibliska texterna i mitt medvetande: 
Bara en enda ond demon i den sektor, den sjätte, som representerar divi-
sion, split, fiendskap. Satan, Söndraren, i sin tillfälliga astrologiska gestalt, 
kan inte gå emot sig själv, det är en logisk omöjlighet för ett axiom att 
lämna sin position och verka på sig själv i enlighet med sin axiomatiska 
natur. Detsamma verkar också gälla smådemonerna i Satans följe (brotts-
lingarna) vilket härmed har fått sin grafiska representation, även om men 
inte får uppfatta fyndet bokstavligen (som Fan läser Bibeln). Vad siffror 
som dem i denna småstudie visar ska inte tas på det västerländska sättet 
utan snarare som en indikation som låter ana en bakomliggande andlig 
verklighet. Wolfgang Smith tröttnade aldrig på att upprepa dem mäktige 
tänkaren Alfred North Whiteheads ”exakthet är en bluff!” Att den onda 
daimonen knappt opponerar sitt eget “negationens hus” alls, det är därför 
en storstilad approximation av Jesus karaktärisering av Satans natur.

 För en antydan om huruvida det 6e fiendskapshuset står så tomt 
som det gör därför att Jesus ord avslöjade en kosmisk men förborgad hem-
lighet kring tillvarons väsen, testades sedan en kontrollgrupp med 1490  
horoskop från vilken alla horoskop taggade “brott” exkluderats. Om indi-
viderna inte längre är under den onda daimonens våld borde inte regeln 
vara aktiv, den att ondskans symbol inte opponerar sig mot sitt eget tem-
pel. I ett försök att sålla bort horoskop som i andan påminner om brotts-
lingar genomsökte jag horoskopen och filtrerade bort alla taggade ”fi-
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nans” samt “entreprenör” (två tydliga grogrunder för brottslighet). Kvar i 
samlingen kartor med känd födelsetid blir nu en stor mängd skådespelare 
och musiker (som i egenskap av populära idoler ofta har kända födelse-
klockslag). Även om det kan dölja sig en och annan “satanist” även här 
(det är inte ovanligt att ge sig in i båda dessa yrken för att det man vill åt 
är framgång och pengar snarare än en genuin kärlek till skådespelarkonst 
eller musicerande), finns helt klart de värsta skumrasken i finanssektorn 
– människor som tror sig vara sluga och utnyttjar den i sig sjuka kapitalis-
tiska spelplanen för att berika sig själva. Det bör tilläggas att denna studie 
inte tar hänsyn till att individer kan vara predestinerade via nionde huset 
(den universella Lagen) till en ond livsinsats i det historiska världsspelet 
(mer om denna horoskopsektor senare).

Metod: Med den astrologiska programvaran ZET Lite används en 
smula omständligt vidstående tabells sex sökmönster 12 gånger 
om och vid varje fråga om antalet förekomster byts bara huskon-
stanten (h1, h2, etc.). Här är resultaten av 12 hussökningar efter de 
sex daimonerna (jag slog ihop Solen/Månen i en sökning eftersom 
de bara härskar över ett tecken vardera och kan betraktas som två 
sidor av samma mynt – den supralunära och den subluära sfären 
som delar av ett kosmos).

Följande dataset innehåller färre placeringar för Saturnus i rollen som den 
onda daimonen bortsett från fördelningen på husen. Underförstått lider 
detta dataset viss brist på förstahus/ascendenter av typen “samhällets 
olycksbarn” Fiskarna samt den kollektivistiska och personligen tillbaka-
dragna Vattenbäraren. Även detta utlöser frågan om det rätt slumpmäs-
siga insamlandet av den data som kommit min väg bekräftar traditionen 
om Fiskarna som det tecken som likt 12e huset undandrar sig världen och 
mer eller mindre frivilligt försakar den. Det kan stämma att en samling 
med nästan bara celebriteter saknar dessa två, de kanske minst narcissis-
tiska tecknen som kröner zodiakens interna ”evolution” och så att säga 
kommit längst i zodiakens egen berättelse. Zodiakens sista tredjedel har 
kallats den universalistiska delen. När därför ett universalistiskt tecken 
stiger i öster, den koncepttänkande (och som psykologisk typ rätt tillba-
kalutade) Vattenbäraren eller Fiskarna som arbetar på att befria sig från 
världens orenheter, då blir det inte lika många celebriteter eller individer 
som gör ett namn för sig själva! Ett otippat men i sig intressant fynd, såle-
des, att Fiskarna och Vattenbäraren tycks hålla sig borta från celebritets-
stämplar och feta tidningsrubriker. Även Jungfrun skulle kunna tänkas 
sakna ascendenter i den här samlingen då tecknet gränsar till det osociala. 
Den är visserligen alltjämt verksam i zodiakens andra akt, den individua-
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listiska, men bakom ryggen som den onda daimonen har den Solen och 
Lejonet i 12e. Den skyr och kanske t.o.m. avskyr Solens ogenerade sätt att 
lysa hämningslöst!

(h12.
can & 
mo.hX) | 
(h12.leo 
& so.hX)

(h12.cap 
| h12.
aqu) & 
sa.hX

(h12.sag 
| h12.
pis) & 
ju.hX

(h12.ari | 
h12.sco) 
& ma.hX

(h12.tau 
| h12.lib) 
& ve.hX

(h12.gem 
| h12.vir) 
& me.hX

Total:

h1 25 11 13 20 37 38 144

h2 32 12 5 17 26 39 131

h3 19 8 13 31 28 38 137

h4 23 11 18 19 16 29 116

h5 29 9 11 15 25 28 117

h6 29 8 13 19 21 22 112

h7 24 10 15 15 23 19 106

h8 21 8 20 18 27 27 121

h9 21 9 19 23 20 24 116

h10 27 9 14 16 39 28 133

h11 28 11 17 15 24 31 126

h12 29 13 11 16 32 31 132

Om vi återvänder till det egentliga ärendet med kontrollgruppen, visar det 
sig att den kriminella typens nästan totala brist på “den onda daimonen” 
i opposition till sitt eget 12e hus nu utraderats, precis som man kunde 
misstänka. Antalet “onda daimoner” i de tolv husen representerar här en-
bart slumpvariation, även om avvikelsen från genomsnittet är betydligt 
mindre med ett så stort och stabilt dataset. Det ”negativa” fyndet är lo-
giskt eftersom individerna inte blivit notabla för brottslighet och hela frå-
gan om Satan kan opponera sig själv är en icke-fråga för vanligt folk som 
inte förmodas drivna av det sataniska. (Jag använder här den alltigenom 
negativa Nedbrytaren som en löst fattad synonym till 12e som den onda 
daimonens verksamhetsfält.) Det gör det bara mer spännande att fråga 
sig om gruppen med brottsdömda, de som skadar andra för att gynna sitt 
eget liv, också var en slumpmässig avvikelse eller om Jesus ord att Satan, 
Nedbrytaren eller Förstöraren aldrig går i opposition till sig själv faktiskt 
resonerar mot en dold moralisk naturlag som astrologin händelsevis är ett 
instrument vasst nog att synliggöra. 

 Så långt granskningen från 2014, en pilotstudie som formligen 
ropade efter uppföljning. Vid ny sammanräkning 2018 hade mängden 
brottslingar med känd födelsetid ökat till 158 tack vare idog datainsamling. 
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Med drygt dubbla datamängden visar sig ännu en gång att ”Satan inte kan 
opponera sig själv”: antalet förekomster av den onda daimonens rollmask 
i det sjätte huset opposit den onda daimonens eget hus är märkbart lägre, 
och som i andra studier består pilotestets fynd vid uppföljningen. Här, 
med en sådan ökning av datamängden hade ”slumpen” alla chanser att 
sudda ut förstudiens remarkabla ovilja hos den onda daimonen att placera 
sig i sjätte olyckshuset och se sitt eget hem i vitögat. Det Platon betraktar 
som Naturens degradering av renheten i de himmelska Idéerna kan liknas 
vid vår världs slumpbrus som stör ut idealet i dessa tester, men Naturen 
lyckas ändå inte mer än marginellt grumla verifikationen av Jesus gåtfulla 
sanningsord! 

(h12.can 
&mo.hX) 
| (h12.
leo & 
so.hX)

(h12.cap 
| h12.
aqu) & 
sa.hX

(h12.sag 
| h12.
pis) & 
ju.hX

(h12.ari | 
h12.sco) 
& ma.hX

(h12.tau 
| h12.lib) 
& ve.hX

(h12.gem 
| h12.vir) 
& me.hX

Total:

h1 2 2 2 3 1 4 14

h2 3 1 3 2 2 2 13

h3 3 0 3 2 1 0 9

h4 3 0 1 3 0 3 10

h5 6 0 3 2 5 3 19

h6 2 0 2 1 0 0 5

h7 5 1 3 4 1 5 19

h8 2 1 1 1 2 2 9

h9 2 3 1 2 2 6 16

h10 3 2 3 1 3 3 15

h11 3 3 3 0 4 3 16

h12 2 2 1 0 4 2 11

 Ett återkommande mönster för främlingsfientlighet i enklare 
kvantitativa studier av typ planet X i tecken Y har varit sinnelaget/Månen 
i Jungfrun – den babyloniska “Plogfåran” – och jungfrujordens rädsla för 
att bli plöjd/våldtagen av Främlingen! Bara ett fåtal kartor hade vid tiden 
för denna bok tillkommit sedan en studie 2017, då alla kartor taggade “ra-
sist” eller “nazi” slogs samman. Som i tidigare studier befanns åter Månen 
i Jungfrun dominant. Tanken infann sig att enbart granskningen av Solens 
och Månens placeringar kanske missat någon annan intressant indikation. 
Här inkluderas därför också Mars och Jupiter, vilka eventuellt kan vara av 
intresse. Merkurius och Venus ligger innanför Jordens omloppsbana och 
är aldrig särskilt långt borta från soltecknet. De går därför inte att använda 
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vid jämförelser mellan de 12 tecknen. Den lilla illgöraren Mars borde ha 
undersökts från första testet och så även den stora välgöraren Jupiter som, 
när den fungerar illa, kan indikera stort hyckleri eller oklarheter pga. den 
uppblåsta bubbla man befinner sig i. Den långsamma Saturnus har jag ald-
rig fått något livstecken ur! Den verkar bara tuffa på i sin avlägsna sjunde 
himmel och oberört vidmakthålla vårt kosmos yttre gräns. I enskilda fall 
kan man tycka dess position är signifikativ, som när SolVäduren Adolf 
Hitler drar igång Andra världskriget ett år då gränsdragaren står i sitt 
”fallna” läge i krigiska (Mars-ägda) och självhävdande Väduren. Barnets 
eller egocentrikerns perspektiv är inte rätt ställe från vilken att dra omdö-
mesgilla gränser med universella anspråk...

368 rasisters och xenofobers Sol,  
Måne, Mars & Jupiter

Q R U V
Total 
(1472)

♈ 39 28 27 31 125

♉ 36 28 27 24 115

♊ 28 24 27 34 113

♋ 26 32 35 22 115

♌ 22 25 27 33 107

♍ 26 41 40 45 152

♎ 34 28 35 29 126

♏ 40 31 28 37 136

♐ 23 34 30 32 119

♑ 31 39 27 25 122

♒ 30 30 27 29 116

♓ 33 28 38 27 126

Snitt: 30,7 122,7

Signifikans relativt genomsnitt:

±38% ±25%

<=19  
>=42

<= 92 
>=153

När det gäller den svenska slingrigheten, där många undanber sig stäm-
peln “rasist”, menar jag att det bara är en gradskillnad mellan sådan och 
“främlingsfientlighet”som åberopar ”kulturella skillnader”. Den spring-
ande punkten här är “olikhet” och den hellenistiska astrologin var för-
trogen med den absoluta empatilöshet som uppstår när man bara för-
mår uppfatta skillnader men inga likheter (”Venusinsufficiens”). Denna 
fixering vid “olikheten” tecknades av 150-gradersaspekten redan innan 
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den mäktige astrologen Johannes Kepler17 formellt introducerade “inkon-
junktionen”. I den gamla astrologin ser man bara indirekt det Kepler lyfte 
fram. Dexter eller högerut/medsols från 1a huset ser man total kommuni-
kationsblockering i 8e dödshuset. Man kan säga att planeternas dagliga 
medsols rörelse går in i radioskugga, och det egot vid ascendenten inte 
kan kommunicera med – t.ex. en invandrare man inte delar något språk 
med – det fruktar eller skyggar man för. “Icke-relationen” mellan 1a och 
8e utlöser så att säga negativa dödande tendenser även i det egna egot. 
Sinister-aspekten (åt vänster) är nästan ännu värre. 150 grader motsols från 
ascendenten hamnar man i det 6e huset som under hellenismen kallades 
“Olyckans hus”. Hinduisk tradition är ännu tydligare: huset indikerar 
Olyckan och Fienden. Det är kring 6e husets naturliga ockupant Jungfrun, 
oskulden, flickan på åkermarken som invaderas av en mörk man (Hades) 
och våldtas av honom, man ser den arketypiska förlagan till skräcken för 
“det olika” eller det som t.o.m. uppfattas som väsensskilt. Det är här Sve-
rigedemokraterna landar i sin oförmåga att se den mänskliga essensen och 
enbart de accidenser eller tillfälliga egenskaper som vidhäftar en själ som 
återfötts som människa. Även om vissa tycker sig komma undan genom 
att kritisera kulturella element som inte passar på svensk mark, är attity-
den och åsikten ett utslag av samma “inkonjunkta” förhållande till ”den 
andra” och bör klassificeras astrologiskt och filosofiskt grupperas med ra-
sism. Definitionen är strikt, för dataurvalet räcker det att man “lajkar” ett 
uttalande som stinker rasism eller sunkig attityd mot “det olika” för att 
ingå i kategorin! 

 Då totalen för de fyra planeterna med marginal passerat 1000 
mätpunkter använder jag ett mindre fönster (±25%) för slumpmässiga 
variationer, enligt tidigare undersökningar av hur “slumpbruset” ter sig 
vid  olika datamängder. Det verkar ofrånkomligt: hur man än vrider och 
vänder kvarstår Olyckans tecken Jungfrun som zodiakens xenofob. Det är 
mytens våldtagna Persefone/Kore, hon som just innan Fasan anländer så 
lyckligt och obekymrat profiterat på sin smarthet som farmare (jordbruk 
förbättrar utväxlingen nedlagt arbete/skörd-vinst). Här kommer så “den 
olika” och gör som bäst anspråk på delar av hennes skörd, det “tionde” 
hon betalat till kungen/staten (förutom vad den självtjänande lilla tjuven 
Hermes/Merkurius gömt under ladugolvet – samma mentalitet som krä-
maren “ICA-Stig” eller Hermes på marknadsplatsen uppvisar med sina 
övervinster). Jungfru-totalen i vidstående tabell tangerar signifikant över-
representation och hade slumpfönstret minskats med bara en procent till 

17 Kepler upptäckte de två lagar med vilka man exakt kan beräkna planeter-
nas omloppsbanor.
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(vilket låter sig göras enligt mina primitiva undersökningar av slump-
fönstrets storlek vid olika datamängder) hade det varit uttryckligt rött kort 
för detta tecken för dess tendenser att måla Fan på väggen varje gång den 
uppfattar något som är “olika”. Paradoxalt är detta just vad Merkurius i 
Jordelementet är menad att göra! För detta “straffas” då Jungfrun genom 
att få Hades brutalitet över sig. Antikens benämning av 6e sektorn som 
Olyckan verkar väl vald och Orättvisan sakna gräns här nere i det materi-
ella, åtminstone för dem som är klipska (Merkurius) och ständigt proces-
sar hur mycket man får ut för den skatt man har att betala in. Men det finns 
naturligtvis en “rätt” plats och “omständighet” för varje själ och en me-
ning med att man konfronteras med ”all världens djävelskap”. Zodiaken 
synliggör Spelplanen och dess tidlösa morallag, den kan inte i sig förklara 
varför Ödets lotter faller så olika. För den saken har hinduerna läran om 
hur vissa hus sägs indikera bra och dålig karma som själen nu är återfödd 
att brottas med.

 Man kan misstänka att antikens stjärnskådare formulerade sin lära 
med betydligt generösare blick för vad som räknas som ”exakt” än den sif-
ferprecision intill sjunde decimalen som krävs för att övertyga i samtiden, 
och kanske bör man unna sig en mer tillåtande eller rent mytisk överblick 
av fynden, odla upp ett blick för Gestalterna. Även om inte en enda place-
ring tekniskt får grönt kort för förmågan att hålla sig borta från xenofob-
gruppen, är den kognitiva eldens resa intressant: Den impulsiva Solen i 
Väduren är visserligen placeringen där Solen anses “upphöjd”, men det 
har att göra med dess direkthet och genomslag, att den verkar enligt kar-
dinaldygden mannamod (mer om dygderna senare). Att typen närmar sig 
signifikant xenofobi förvånar inte, och det kan till och med vara så enkelt 
att den Mars-drivna baggen söker någon att opponera! Sådant är Barnets 
natur och dess zodiaktecken bjuder alltså på ett så primitivt motiv att det 
inte är Jungfruns arketypiska negativism (efter mötet med Hades, efter 
våldtäkten) som driver detta tecken utan snarare viljan att starta en brand 
(jfr. Donald Trump som har Mars i Lejonet i 1a egohuset). De två följande 
Eldtecknen har lärt sig Debutantens misstag och både det individualis-
tiska och mogna Lejonet och den universalistiska Skytten tenderar istället 
mot underrepresentation med låga 20-tal. Det är också Lejonet - den livgi-
vande och generösa Solens eget tecken - som har undersökningens lägsta 
totalsumma, också det en bekräftelse av zodiakens konstruktion och vad 
man kunde förvänta sig av djurens konung (“när man är stor måste man 
vara snäll”).

 I den nytillkomna studien av Mars och Jupiter utmärker sig Jung-
frun återigen genom 40 resp. 45 förekomster - Jupiter-i-Jungfrun (den 
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“stora solen”) tar över där den klassiska MånJungfru, som gång på gång 
dominerat de tidigare studierna den här gången inte riktigt nådde signi-
fikant överrepresentation. Misstankarna vaknar direkt att det kanske är 
datasetets tillförsel av nazister från Andra världskriget som bidrar med 
en generationsbunden topp. Men det ursäktar naturligtvis inte Jungfruns 
tecken, utan bara understryker än tydligare att Merkurius-i-Jord verkligen 
är ett tveeggat svärd. Dess urskillning står hotande nära småaktigt felfin-
nande och ren och skär diskriminering. Ett problem under år av småstu-
dier på Sideriska siktet har varit datats kvalitet. Alla som studerat astro-
logi vet hur dygnets enskilda tidpunkter helt kan kasta om tecknens och 
planeternas innebörd. Även om tillgänglig data ökat från dryga 3 000 till 
dryga 10 000 kartor efter år  av skummande av tidningsrubrikerna, har 
bara känd födelsetid lokaliserats för 1 800 personer. Studier av dygnets ka-
raktäristik enligt astrologin låter sig visserligen göras, men sedan återstår 
alltid frågan om individen kommer att uttrycka sin tid (på gott och ont) 
eller stå i något slags antitetiskt förhållande till den. Liknande frågetecken 
om verklighetens förhållande till kartan gäller även ett nationalhoroskop. 
Intressant nog har de som skapar rubriker ofta stämt väldigt väl in på hela 
dygnets karta och det kan man rationalisera som att ”många är kallade 
men få är utvalda” – den som når tidningsrubrikerna är också den som 
mest perfekt uttryckt dygnets ”anda” såsom tecknat på den undertext till 
Livet som himmelen är. 

*****

Mycket i det här kapitlet har uttryckt den skarpsinnige Wolfgang Smiths 
kritik mot västerlandets sammanblandning av legitim vetenskap och den 
scientism svenska Staten gärna anammar eftersom den får allmänheten att 
fnysa åt allt utanför den moderna verklighetsuppfattningen och bidrar till 
att ge samhället en uniformitet som förbättrar dess ”lönsamhet”. Så varför 
inte låta Smith, den bäste bland amerikaner, få avrunda med påminnelsen 
att Väst inte är i närheten av att ha tagit kål på Gud eller tanken på högre 
världar i ”vertikal” ledd, en axel som skär rakt igenom den västerländska 
vetenskapens materialistiska landvinningar på plattmarks  nivå: 

”Våra vetenskapsmän har utforskat ett yttre universum – från 
subatomiska partiklar till galaxer som förmodas ligga miljarder 
ljusår bort – och har nu börjar söka till och med efter vad [Nobel-
pristagaren Francis] Crick kallar ’själen’. Men i all denna strävan 
blickar de ’utåt’, mot en periferi som när det slutligen gäller inte 
ens existerar. Som jag argumenterat tidigare [i Cosmos & Transcen-
dence] är sådant vetande alltid uppblandat med vanföreställning, 
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det är en kunskap som splittrar människan och på sätt och vis vid-
makthåller ’Syndafallet’. En kunskap av något slag är det förvisso, 
men inte vad hinduerna menar med jnana eller den antika Medel-
havsvärlden med gnosis, inte det slags vetande som kan upplysa 
oss om Gud och själen.”18

18 Slutord i essän Neurons and Mind i Science & Myth
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2. Zodiaksymboler och livsyttringarnas spelregler

Innan Sverigehoroskopet och folksjälen lodas måste ett urval av astrologins 
många tolkningsregler presenteras för den som inte redan är förtrogen med 
ämnet. De följande två kapitlen är rika på små och större iakttagelser varav 
en del är kan vara okänd mark även för den astrologiintresserade. Jag rekom-
menderar att läsa dem även om huvudämnet – den svenska folksjälen – no-
minellt är bokens huvudnummer. Ett förmaningens ord dock: även den ast-
rologiskt bevandrade kan behöva, åtminstone tillfälligt, lägga sina kunskaper 
åt sidan eftersom boken utgår från den ursprungliga babyloniska (kaldéiska) 
zodiaken, och därtill några grundläggande hinduiska tolkningsregler. Astro-
loger brukar varna för att blanda kulturer och doktriner, men den varningen 
gäller bara den som inte vet vad han/hon sysslar med och som riskerar att 
skapa en mental föreställning fylld av självmotsägelser och i värsta fall jäm-
föra ojämförbara data.1

 Spådomsprästerna/astronomerna i Babylon och Ur (med flera stads-
stater) uppdaterade emellanåt sina lathundar med planetpositionerna från en 
tid till en annan baserat på förnyade observationer av natthimlen. Precisionen 
var det si och så med men sol och måne, de Stora Ljusen, lade man stor möda 
med att få rätt. Även om precessionens mekanism inte var förstådd korrigera-
de babylonierna sin data utifrån insikten att zodiaken sakta glider baklänges 
över tid. I vår tid inträffar vårdagjämningen runt 5-6° Fiskarna och ”Vatten-
bärarens tidsålder” ligger och väntar. Detta missade grekerna när astrologin 
introducerades i Väst trots att geografen och matematikern Hipparkos inte 
långt därefter, på 100-talet fvt, anat sig till vårdagjämningens precession.2 Det 
händer att alla bitarna på bordet men ändå misslyckas man se hur de relaterar 
till varandra… New Age-tänkare, västastrologer och till sist också musikbran-
schen och Hollywood tjuvstartade rejält när plötsligt Age of Aquarius 1968 var 
på allas läppar i och med Broadwaymusikalen Hair! Om Fiskarnas tidsålder 
– enligt en uppskattning – rullade igång på 200-talet skulle det vara ett halvt 
millennium kvar av de kaotiska Fiskarna kluvenhet och motsättningar innan 

1 Som datatekniker under några år tror sig författaren äga stringens nog för att 
undvika den här typen av rörigt tänkande. Övergången till de österländska metoderna 
skedde efter några nattdrömmar på blått tema, efter att han under hela 25 år roat sig 
med den västerländska zodiaken. Författaren upptäckte snart att det var hans eget 
horoskop omräknat till den ursprungliga zodiaken som drömmarna syftade på. Allt 
som varit grönt Vatten övergick nu till blå Luft! Vad eller vilka är det som knackar på 
våra dörrar när vi sover?

2 en.wikipedia.org/wiki/Axial_precession
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den av många emotsedda Vattenbärarens eon dagas! Skälet till bokens val 
av zodiak är författarens tio år av undersökningar av den sideriska typen.3 
Det här kapitlet rör sig fritt mellan flera gamla kulturer som delade unge-
fär samma världsbild. Denna kosmologiska och ontologiska bakgrund,4 
vad människan förr uppfattade som sin innersta natur och sin plats i värl-
den, bidrar till ett perspektiv på de små ambitioner landet Sverige odlar 
och ingjuter i sin befolkning. Naturligtvis förstod antikens folk innebörden 
i sina myter och symboler, men framme vid Platon var trenden att söka 
gudasagornas underliggande principer. Platon kan ha varit en av de första 
avmytologiserarna. Det nya sättet att förstå den egna traditionen gagnade 
t.o.m. judarna som under fångenskapen i Babylon under 500-talet fvt mött 
en vetenskapligt orienterad kultur som nått längre i sitt tänkande än de-
ras egen devis att Gud belönar godhet och bestraffar ondska. Visserligen 
stämmer den intuitionen men den är minst sagt överförenklad. Judendo-
men skulle aldrig mer bli sig lik och t.o.m. astrologin – officiellt en avgu-
dadyrkan som judarnas primitiva grannfolk ägnade sig åt – införlivades i 
den judiska traditionen någon gång före vår tideräknings början. I Alex-
andria var judarna ovanligt världsvana och tänkaren Filon kryddade sin 
platonism med lämpliga delar av det egna kulturarvet. Det var en synkre-
tismens tid i hela den gamla världen, och alla kulturer spanade efter berö-
ringspunkter i syfte att bättre förstå ”den andre”. Det var populärt att söka 
kopplingar mellan den egna kulturens gudar och de främmande. Således 
kom Merkurius, intellektets planet i astrologin, att identifieras med den 
egyptiska guden Thoth likväl som med grekernas Hermes. Astrologins 
hem i tvåflodslandet hade efter persernas expansion sent på 500-talet fvt 
minskat i betydelse, och guden Nebo, representerad av planeten Shihtu, 
den babyloniska motsvarigheten till Merkurius, tycks ha halkat lite avsi-
des. Men det är ändå från honom,  Nebo i sin roll som ”gudarnas skrivare” 
dagens Merkurius som budbärare eller kommunikatör ytterst stammar. 
Tills för inte så länge sedan beskrev västastrologin Lejonet som chefen och 
granntecknet Jungfrun som sekreteraren.

 Det borde tillhöra lågstadieundervisningen att vid sidan av al-
fabetet lära barnen symbolerna för de sju synliga planeter astrologin ur-
sprungligen befattade sig med och de 12 zodiaktecknens emblem. Men 
“Upplysningen” förde med sig ett sällan skådat förakt för allt det tidigare 

3 Några suggestiva fynd har redan noterats i kapitel 1,  andra småstudier 
värda en uppföljning redovisas på: siderisk.blogspot.com/2009/08/studier-i-
astrologin.html

4 ontologi = läran om det som är
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generationer arbetat för att förstå och astrologin sjönk som en sten och hit-
tas i dag i degenererad form som banal veckotidningsunderhållning.

 

Namn / 
Kvalitet / 
Element

Signifikation, 
individuell

Signifikation, 
nationell

Signifikationer, 
metafysiska

☼
Solen 
Ljuset 
Eld

Dagaktiv, vilja, 
intelligens

Ledare Gud, Logos

☽
Månen 
Ljuset 
Vatten

Vila, återhämt-
ning, reflektion, 
begär

Undersåtar Naturen

☿
Merkurius 
Passionen 
Jord

Intellekt, logik, 
skriftspråklighet

Medier, handels-
män

Änglar, avatarer, 
budbärare

♀
Venus 
Passionen 
Vatten

Anpassbarhet, 
identifikation 
med, kärlek, 
skönhet

Sammanhållning Själen

♂
Mars 
Mörkret 
Eld

Stridbarhet, 
hävdelse, våld, 
krig, olycka

Inre sönderfall Inferno, avfall 
från den gudom-
liga ordningen

♃
Jupiter 
Ljuset 
Eter

Jovialitet, 
nåderik,  
förmögenhet

Överklassen Lagen = den 
gudomliga ord-
ningen

♄
Saturnus 
Mörkret 
Luft

Karghet, sträv-
samhet, fattig-
dom

Arbetarklassen Gränsen

☊
Drakhuvudet 
(Rahu) 
Mörkret 
---

Ambition, äregi-
righet

Målsättning, 
prioritering

Uppgång och 
fall (hybris och 
vanära)

☋
Draksvansen 
(Ketu) 
Mörkret 
---

Likgiltighet (i 
meningen ”vart 
där, gjort det”)

Försummelse

Kapitlet begränsar sig till några extremt summariska listor eftersom det 
här inte är någon lärobok i astrologi (undantaget merparten av detta kapi-
tel). Ett förenklat ramverk är på sin plats för att få in känslan för hur astro-
login t.ex. bygger på komplementära motsatspar, axlar eller dikotomier. I 
tabellen ser de tre kvaliteterna obekanta ut för en västerlänning, men bottnar 
i den antika kosmologi där Ljus och Mörker åtskiljs från varandra i den 
evigt närvarande ”Begynnelsen” och där passion eller lidelse uppstår där 
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motpolerna överlappar. Hinduisk astrologi placerar mänskligheten som 
helhet som typiskt uttryck för denna slitning till följd av lidelsen. Ömsom 
söker människorna ljus och medvetande, ömsom halkar de ned ner i mör-
ker och vanemässighet (vanans makt är detsamma som omedvetenhet). 
Samma tanke återfinns också i den gamla kinesiska yin & yang-kosmolo-
gin och man kan fundera över möjligheten av antingen en kulturdiffusion 
eller att en betydligt äldre och delad kultur ligger bakom likheterna. Som 
tredje alternativ finns alltid Carl Jungs djuppsykologiska tankar om ett 
kollektivt omedvetet som förklaring till att t.o.m. mycket specifika idéer 
som existerar eller tidigare existerat på jorden kan titta fram på helt nya 
platser, helt utan spridning ”markvägen”. Biologen Rupert Sheldrake, 
som förfäktade existensen av Platons osynliga Former som skälet till att 
arterna höll sig konstanta, lyfte fram det exceptionella sammanträffan-
det när två laboratorier i världen, utan tidigare inbördes kontakt, samma 
dag publicerade nyheten att de lyckats kristallisera glycerin. Det var för 
Sheldrake ett tecken på att Jungs kollektiva omedvetna bara vara en om-
skrivning för Platons osynliga Former, vilket det naturligtvis är. Den som 
lyckas sätta sig i medveten kontakt med det mänskliga omedvetna kan så 
att säga avlyssna på andra tider, platser och dess föreställningar. Ett annat 
sätt att se saken är det astrologiska perspektivet: händelserna dikteras av 
Tiden själv, den store Författaren, och ingen undgår den stora berättelsens 
framskridande. Berättelsen uppenbaras därför att Tiden själv betjänar den 
högre verklighet där arketyperna eller de platonska Formerna är ständigt 
närvarande. Två forskarlag var bara två jordiska instanser av Världssjä-
len som i ett av sina många skrymslen vid denna tid patologiserade5 över 
samma kemiska problem och när ”tiden var rätt” samtidigt förnam pro-
blemets lösning. 

 Planeterna och zodiaktecknen är sinnebilder för de osynliga och 
bakomliggande arketyperna eller Formerna, vilka vistas i den ”Högsta 
Himmelen”. Hinduerna uttrycker det som att det finns en gud bakom 
den synliga planeten som bara är en ljuspunkt som bjuder oss att noga 
observera gudarnas eviga tilltal och upprätthållande av denna värld: 

”Det korrekta namnet för en Form tillhör inte bara Formen själv, 
utan till de andra ting [i fenomenvärlden] som deltar i dess konfi-
guration.” (Platon – Faidon, 103E2-3,5)
”Genom att känna den Form i vilket ett ting deltar kan man iden-
tifiera tinget för vad det är... Formerna hålls för att ge standarder 
eller kriterier genom vilka sinnliga ting (handlingar eller objekt) 

5 patologi = rotation runt ett tema, ett ord eller tanke
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kan identifieras och skiljas från varandra. I Faidon 75B, till exem-
pel, är det till Formen det refereras när det sägs om jämlikar i sin-
nevärlden att de båda faller kort om den rena Likvärdigheten.” 
(Kenneth M. Sayre – Plato’s Late Ontology: A Riddle Solved, s. 9)

Beroende på vilka texter man läser beskriver Platon Formerna som ab-
strakta matematiska formler alternativt tingens dolda essenser eller väsen 
– allt sådant som faktiskt utgör näring för oss i sinnevärlden och som i 
bästa fall föder intresset hos människan att börja tänka istället för att vara 
offer för sinnesintryckens ständiga anspråk på uppmärksamheten.

I den ”naturliga” zodiaken ovan motsvarar Väduren mötet mellan plat-
sens östra horisont och solekliptikan vid klockan nio på en urtavla (om 
man använder det nutida cirkulära västhoroskopet). Namnen på latin och 
sanskrit noteras härnedan, samt de äldsta från tvåflodslandet. De är ibland 
hjälpsamma för  förståelsen av zodiaktecknens ursprungliga innebörder. 
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Den hinduiska astrologin influerades direkt från Kaldéen men det är oklart 
i vilken utsträckning eftersom originalet är utdött. Assyriologiprofessorn 
Francesca Rochberg påpekar att man i Indien påträffat babyloniska koor-
dinater som ännu på 800-talet användes för beräkning av födslar i Indien! 
Kanhända ett klassiskt exempel på hur underdånighet inför en mäktig tra-
dition får folk att sluta tänka självständigt och till sist inte ens förstår vad 
de sysslar med. Assyriologin har hittills gått bet på Skyttens tecken. Inget 
i de arkeologiska utgrävningarna förklarar tecknets ursprungliga namn Pa 
eller Pabilsag, men mitt förslag är att gå österut. ”Pappa” på kinesiska är 
ba, snarlikt engelskans taspråkliga Pa, och i Indien är Skyttens planetära 
härskare Jupiter (i Indien Guru) kopplad till just faderskap! Gurun är ens 
”Pa(ppa)”. En gissning så god som någon i väntan på definitivt svar...

 
Svenska Latin Sanskrit Senbabylon.

♈ Väduren Aries Mesha (Baggen) Hun,Lu (Dag-
verkaren)

♉ Oxen Taurus Vrishaba Tjuren)
Múl.múl 
(Stjärnorna, 
Himlatjuren)

♊ Tvillingarna Gemini Mithuna (Paret, 
Omfamnandet)

Mas.mas (Tvil-
lingarna)

♋ Krabban Cancer Karkata (Krab-
ban, Cirkeln) Alla (Krabban)

♌ Lejonet Leo Simha (Lejonet) A (Lejonet)

♍ Jungfrun Virgo Kanya (Dottern, 
Jungfrun)

Absin (Plogfå-
ran)

♎ Vågen Libra Thula (Vågen, 
Vikten)

Rín (Vågskå-
larna)

♏ Skorpionen Scorpius Vrishchika 
(Skorpionen)

Gír.tab (Skor-
pionen)

♐ Skytten Sagittarius Dhanus (Pilbå-
gen) Pa, Pabilsag (?)

♑ Stenbocken Capricorn Makara (Kroko-
dilhajen)

Más (Getfis-
ken)

♒ Vatten-bäraren Aquarius Kumbha (Kan-
nan/Krukan)

Gu (Den Väl-
dige)

♓ Fiskarna Pisces Meena (Fis-
karna)

Zib.me 
(Svansarna)

Aspekter mellan planeterna

Bokens åtskilliga demonstrationshoroskop återges för enkelhets skull utan 
gyttret av de aspekter eller ”ögonkast” som planeterna i vissa geometriska 
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förhållanden riktar mot varandra. Den dominanta astrologen i England 
under 1900-talet, Charles Carter, undersökte de ptolemaiska aspekterna 
(0, 60, 90, 120 och 180 grader) men hittade inga skillnader mellan de för-
ment ”goda” och de ”inharmoniska”. Undertecknads egna studier med 
den hinduiska versionen har heller inte funnit t.ex. någon dominans av 
Mars i störande 90-gradersvinkel i horoskop för kriminella. Eftersom as-
pekterna i enskilda fall förefaller viktiga (matchar livsödet), tycks testerna 
bekräfta en annan känd sanning: ”en fluga gör ingen sommar”. Så många 
faktorer ingår att enbart Mars förmodat stökiga inverkan på sin omgiv-
ning inte sticker ut när man studerar aspekten kvantitativt, i grupp och i 
isolation från övrigt  innehåll i det individuella horoskopet. Däremot kan 
aspekten vara droppen som får en redan full bägare att spilla över. Därvid 
skiljer sig aspekterna en smula från planeterna-i-tecknen där underteck-
nad lockat fram en del suggestiva fynd. 

 Den hinduiska astrologins aspekter skiljer sig delvis från det väs-
terländska schemat. Alla planeter kan befinna sig i konjunktion (i samma 
tecken) med en annan, eller i opposition (motsatt tecken). Men bara pla-
neterna i omloppsbana bortom Jorden har egna aspekter. Krigaren Mars 
är den enda som kastar den störande 90-gradersblicken och dessutom en 
210-graders aspekt. Den senare förklaras när man studerar den naturliga 
zodiaken. Väduren, Barnet eller Debutanten behärskas av energiska Mars 
och begynner zodiaken – ett alltigenom ”positivt polariserat” budskap. 
Men med åttonde tecknet 210 grader framåt väntar dödens Skorpion, 
också med Mars som härskare men nu i dess negativa polaritet6 som rå-
daren över upplösningens Vatten. Allt som föds till denna värld på ”Mars 
nivå”, dvs. som uttryck för biologisk fortplantning, påbörjar omgående 
vandringen mot sin egen död. Eftersom sexdriften sorterar under Skorpio-
nen uppstår likhetstecken mellan sex och död, väl känd i underhållnings-
branschen och kodad astrologiskt redan för tusentals år sedan. Detta för-
klarar samtidigt den gamla världens misstro mot sexualiteten som en låg 
eller t.o.m. obefintlig medvetenhetsnivå. Västerlandets effektiva p-piller 

6 Zodiaktecknens växling mellan positiv och negativ polaritet kan gå till-
baka på hinduisk kosmologi. Den kosmiska manifestationen begynner med att den 
bortomvärldsliga Purusha/Gud minglar med Prakriti, den ”odifferentierade ur-
sprungliga substansen”. Grekerna hade en snarlik, möjligen inlånad version som 
flyktigt nämns längre fram. Här är dualitetens begynnelse. René Guénon säger att 
det är föreningen av denna kosmiska make och maka som producerar de levan-
de, flerdimensionella varelserna, men påminner att detta är en abstrakt tudelning 
långt från vår fenomenvärld. Purusha och Prakriti återfinns bortom det mänskliga, 
vid gränslandet för ”totaliteten av de manifesterade tillstånden”, som en slags Till-
varons arketypiska far och mor. Purusha är också känd som Brahma och som Atma. 
(Man and His Becoming, s. 30).
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och andra metoder för att blockera naturens tänkta funktion har ”frigjort” 
sexualiteten, och marknad och popkultur manar ständigt västerlänningen 
att degradera sitt medvetande. En blind och instinktsdriven kund konsu-
merar bättre. Hela tanken bakom Sverigehoroskopets soltecken, Vattenbä-
raren, är att förverkliga sin mänskliga nivå och sedan bära den Vegetativa 
Själens vatten i en urna, inte att huvudlöst störta ner på en nivå t.o.m. 
under djurens! Bakvändheten är så normaliserad i dagens Sverige att det 
är lönlöst att spilla ord på den. Bara i framtidens historieböcker (eller hur 
nu framtidens medier kommer att se ut) kommer en annan typ av mänsk-
lighet att förundra sig över den nivåsänkning mänskligheten genomled 
under den mellanperiod som astrologiskt kallas Fiskarnas tidsålder men 
vars ersättare, Vattenbäraren, redan kan skönjas för dem som vet vilka 
tidsmarkörerna är och vad de står för. Troligen kommer den tidens mer 
kvalificerade genetik att se spåren av ett ”kosmiskt mörker” i förfädernas 
kvarlevor...

 I hinduisk astrologi är den gudomliga Jupiter den enda planet 
som kan aspektera tecknen/husen (och eventuella planeter däri) 120 och 
240 grader framför sig. I hinduisk astrologi används än i dag det äldsta 
systemet, ”helhussystemet”, som låter det himmelska tecknet exakt mot-
svara det jordiska huset, 12 livsområden som börjar med ascendenthusets 
ego och egna kropp. Den sjunde himmelen, Saturnus, är den enda som 
kastar den ptolemaiska 60-gradersaspekten framför sig och dessutom det 
remarkabla trekvartsvarvet (270°) som jag i min tidigare bok7 kopplat till 
flygingenjören Arthur M Youngs upptäckt att zodiaken tycks förebåda 
tänkandet hos den framstående brittiske matematikern och fysikern Sir 
Arthur Eddington.8 Saturnus långa kontrollaspekt motsvarar Eddingtons 
funderingar kring magnitud, vilket passar utmärkt in i den antika världs-
bild där Saturnus som den sjunde och yttersta kretsen betecknar kosmos 
omfång och blir emblemet för Världssjälens osynliga platonska Form el-
ler Idé (gr: eidos). Författaren har i hela sitt liv bara en enda gång hört 
en mor aningen misslynt kommentera sin dotter som att hon verkade bli 
”kortvuxen”. Modern var född med Saturnus på horoskopets botten (4e 
huset) kastande sin långa och ”magnitud-kontrollerande” 270-gradersas-
pekt mot den egna ascendenten! Modern själv var möjligen något under 
medellängd men i detta fall tycks Saturnus primärt ha ätit sig in i henne 
på det psykologiska planet (4e huset representerar bl.a. inre trygghet och 
tillfredsställelse med livet) så att hon ur sitt djup blickade ut på världen 

7 The Zodiac Rules, 2014

8 Wolfgang Smith som figurerade flitigt i kapitel 1 var också flygingenjör 
och även han påtagligt fascinerad av Eddington.
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och gjorde åtskillnad på ”hög” och ”låg” på det mest bokstavliga sätt! Här 
kan man med djuppsykologen Carl Jung tala om att vi ibland blir besatta 
av en eller annan av de inre ”arketyper” han lånade från platonismen och 
astrologin.

 Utfransning på 
temat: Engelske pop-
sångaren Marc Bolan 
var under några få år 
så populär att han ut-
löste en ny våg av 
”beatlemania” i Eng-
land, dvs. horder av 
unga kvinnliga fans 
som skrek sig hesa 
och svimmade under 
konserterna. Bolan 
dog ung i en bilo-
lycka, var ovanligt 
kortväxt och kom-
menterade den sena-
re saken i en trallvän-
lig sång tidigt 

1970-tal: ”Jag vet att jag är kort i rocken men jag gillar ändå att leva.” Omi-
nöst slutar han sången med orden ”life’s a gas/I hope it’s gonna last”. Men 
bara några år senare drog Saturnus i rollen som Liemannen gränsen för 
honom. Bolans karta är komplex men en bra introduktion i konsten att ta 
notis om åtskilliga omen och söka bilda sig en samlad uppfattning. Han 
föddes med Skorpionen stigande i öster som kroppshyddans indikator. 
Tecknets anknytning till sexualitet och den ”Vegetativa Själen” (vårt ”sub-
lunära” biologiska tillstånd) kan förklara den ”magnetiska” inverkan han 
hade på unga flickor, särskilt när man hittar ascendenthärskaren Mars i 
sitt ”fallna” tillstånd i (för en man) lätt effeminerande Kräftan och tillsam-
mans med gränsdragaren och stylisten Saturnus. Den senare kastar sedan 
sin kontrollerande (och ofta begränsande) 60-gradersvinkel mot artistens 
Sol (i Merkuriustecknet Jungfrun), vilket kan tolkas som att hans dagar 
(och huvudhår) redan var räknade. Det gäller förstås alla som föds, förut-
om att Saturnus här ger sig på livsmotorn Solen, vars härskare – fordons- 
och kommunikationsplaneten Merkurius – står svagt i det 12e huset för 
världsliga offer. Ett annat omen som möjligen bidrog till den korta läng-
den (och livslängden) var expansiva Jupiter som i första Skorpionhuset 
borde ha givit en reslig kroppsbyggnad om inte detta omen motverkats – 
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gradexakt! – av ”halshuggna” södra månnoden som får luften att gå ur 
(permanent eller vid kritiska tidpunkter) vad denna faktor än vidrör (no-
derna förklaras i nästa kapitel). Undertecknad har bland horoskop för 
icke-celebriteter stött på två individer som sökt ta sina egna liv och båda 
hade södra månnoden närapå exakt invid det stigande zodiaktecknets 
gradtal (båda av medellängd men heller inte i opposition till tillväxtplane-
ten Jupiter). För frågan om t.ex. kroppslängd räcker sannolikt inte enbart 
”Solen i kort ledband från Saturnus” eller ”södra månnoden hämmar Jupi-
ter i 1a kroppshuset”. Det är först när besläktade omina börjar hopa sig, 
som här, man kan tänka sig ett särdrag av något slag.

Planeternas härskarlägen

I figuren med planetsymboler och härskarskap tidigare i kapitlet indike-
rades de senare av planetsymbolerna inuti tecknen. Härskarlägena är en 
av många lärosatser vars bakomliggande skäl gått förlorade. I många fall 
är det enkelt att se hur en planet passar bra som härskare över ett tecken, 
betydelsefälten överlappar till stor del. Ta nattplaneten Månen som repre-
senterar trygg vila och återhämtning i hemmet efter en hård arbetsdag 
i det obarmhärtiga solljuset (hinduerna kallar av denna anledning Solen 
grym). Månens härskarläge är i Krabbans eller Kräftans tecken, ett sår-
bart djur som håller till i ett skyddande skal – trygga hemmet. Hur Solen 
kom att knytas som härskare till Lejonet kan man förstås undra över, men 
som ”djurens konung” rimmar detta zodion, detta levande djur på stjärn-
himmelen med solens dominans under dagtid, då allt i antik tanke lever 
och rör sig. Bortom den traderade astrologin kan vetskapen att västerlan-
dets filosofer var medvetna om astrologin och den tidens världsbild leda 
till ytterligare funderingar rörande härskarlägena. Författaren har länge 
anat beröringspunkter med Aristoteles underfundiga tanke om potential 
och aktualisering: I leran finns potentialen till en tegelsten, i tegelstenen 
potentialen till ett hus. Huset är aktualiseringen av en mängd tegelstenar 
vilka fungerar som materiella orsaker i kombination med ändamålsorsa-
ken – husbyggarens intention att göra något av tegelstenarna. Häri ligger 
astrologins konflikt med dagens ödemark till världsbild: horoskopet kan 
ses som en ändamålsorsak (en final orsak), den levande varelsen finns till 
av en högre anledning! Det innebär dessvärre att en del horoskop faktiskt 
tecknar en födelse under ”onda omen”. Tur i oturen har den som lyckas 
växa sig större än sin begränsade samtid!

 Dagens västerländska astrologi har inte bara fått problem genom 
valet av den tropiska zodiaken, annat i dess doktriner låter som tunna 
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efterhandskonstruktioner i Ptolemaios efterföljd (evolutionsbiologerna 
var inte de första att syssla med tomma substitutförklaringar i avsaknad 
av verklig förståelse). Undertecknad tycker sig se ett problem med pla-
neternas härskarplaceringar (Indien har samma schema). Dessa hyllas i 
läroböcker som de starkaste och finaste lägena, samtidigt som de motsatta 
teckenplaceringarna förklaras sårbara. Det räckte med att studera drygt 
700 Nobelpristagare i de hårda vetenskaperna samt litteratur – ett axplock 
av världens mest begåvade människor – för att se hur deras solplaceringar 
var jämnt fördelade över zodiaken. Antingen överdriver traditionen el-
ler också var pristagarna alla eminent karaktärsstarka individer som inte 
lät sig påverkas av sitt medfödda öde. Bara slavar och kvinnor lät sig för 
övrigt styras av stjärnorna enligt de arroganta romarna. De läs- och skriv-
kunniga männen ansåg sig själva stå stadigt i den högre Rationella Själen 
medan kvinnor och enkelt folk företrädesvis identifierade sig med den 
låga sublunära eller Irrationella Själen, den som får människor att tänka 
med plånboken, könet eller med den kurrande och hungriga magen.9 Det 
var bland de antika tänkarna en allmänt vedertagen sanning att männis-
kor som inte anstränger sig och fostrar sitt intellekt snarast kan klassifice-
ras med djuren. Bildade människor står närmare gudarna (en högre on-
tologisk eller existentiell ordning) än de som förslavats under materien, 
trots att båda tillhör den mänskliga arten om man ser till anatomin. Det är 
den här typen av tankar som sticker dagens sekulära människor i ögonen 
– de som inte längre orkar bilda sig men ändå inbillar sig vara mänskligt 
jämlika med den minoritet som genomskådat materialismens falsarium. 
Antikens skiljelinje genom mänskligheten kan också ses som frågan om 
man valde Månen eller Solen, biologins väg eller själens väg. Den förra 
leder aldrig till självkännedom:

”Efter detta såg jag [Henok] också solens och månens behållare 
varifrån de kommer och dit de går [under ett dygn], deras åter-
komst i härlighet, och hur den ena [solen] blev mer praktfull än 
den andra [månen]. ... Efter detta såg jag månens väg, både den 
dolda och den synliga, och hur månens väg fortskrider dag och 
natt. Den ena [solen] står motsatt den andra inför andarnas Herre, 
oupphörligt ärebetygande och lovprisande Honom eftersom lov-
sång är lik vila för dem [solen och månen].
 För den praktfulla solen går många varv och både välsig-
nar och förbannar. Månens bana är ljus för de rättfärdiga men ett 
mörker för syndarna. I Herrens namn, som gjorde en åtskillnad 

9 Den Irrationella Själen är synonym med den Vegetativa Själen, eller re-
presenterar, möjligen, något större medvetenhet än den hos en grönsak.
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mellan Ljuset och Mörkret, och delade människoandarna och 
stärkte de rättfärdigas ande i Sin rättvisas namn. Ingen ängel står 
i vägen för detta [eviga rådslut], och ingen [planetär] makt kan 
förhindra det, då Domaren ser dem alla och dömer dem i sin När-
varo.”

Citatet kommer från den judiska Henoks bok XLI, 6. Bokens komposita 
natur gör den svårdaterad men det mesta härrör från några århundraden 
före vår tid. Notabelt är att ur det kosmiska perspektivet är både Sol och 
Måne involverade i den oupphörliga lovsången. Båda himlakropparna 
står stilla i denna kontinuerliga sång även om den fallna själen [en av ”de 
döda som begraver sina döda”] som stirrar bort från Sanningen i Centrum 
i stället ser materiella himlakroppar som tycks röra sig i sina banor och 
alstra tidens gång. Lika notabelt är att den judiska författaren bedömer 
den sublunära sfärens inverkan olika beroende på om människan är rätt-
skaffens eller har kommit på avvägar. Ett typiskt försök i en tid när Na-
turen sågs som en allt mörkare kraft, är att bevara något av den äldre och 
mer naiva judendomens tanke om en Gud som skapat världen god. Under 
de århundraden de judiska esséerna blomstrade och med dem en judisk 
form av astrologi, växte en skarp dualism fram inom ramen för en värld 
signerad den goda Guden. Universum bestod av två urkrafter Ljusets och 
Lögnens ande och de var varandras fiender intill tidens ände. Gud älskade 
Ljuset men hatade Mörkret och när doktrinen skymtar i kristendomens 
Nya testamente har esséerna redan existerat i uppåt 200 år. Rötterna går 
troligen än längre tillbaka, att en tidig form av rörelsens uppstod med de 
judar som återvände från den babyloniska fångenskapen och planterade 
persern Zarathustras ljus/mörker-dualism i Palestina.

 Åter till de planetära härskarlägena. Undertecknad har studerat 
de så kallat bra härskarpositionerna och funnit att de lika ofta gör folk 
styva i korken och fundamentalistiskt oförmögna att vrida och vända 
på ett problem, se det ur nya perspektiv. Saturnus hemma i sitt negativa 
härskarläge i Jordtecknet Stenbocken, direkt följd av dess positiva härskar-
läge i Lufttecknet Vattenbäraren utgör en femårig ”subgeneration” cirka 
1959-65 som sannolikt starkast bidragit till att trasa sönder Sverige genom 
dogmatisk och oreflekterad gruppegoistisk ideologi. (Egotecknet Väduren 
är som apan, oförmöget till kooperation, men när människor samverkar 
för en ond och självisk sak, då brakar hela helvetet lös!) När Saturnus är 
hemma i härskarläge upplever den sig som ”aktualiserad” eller förverkli-
gad i Aristoteles mening och börjar lätt uttrycka sig som en fundamentalist 
och t.o.m. extremist! Hinduerna har en poäng med att betona vikten av att 
förstå en planets planetära disponent. ”Aktualiserade” planeter i härskarläge 
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saknar disponent, de är på gott och ont sin egen lyckas smed, men i öv-
riga fall kommer t.ex. den reglerande och avgränsande Saturnus att styras 
”inifrån” av den planet som härskar över dess värdtecken. Disponentens 
tecken- och husplacering ger således mer information att väga in. Förutom 
att göra horoskoptolkningen mer komplicerad innebär den ”dolda” dis-
ponenten att den yttre planeten har en potential att förändras, återigen 
på gott och ont. Det kan vara en dold förbannelse om den ena eller båda 
planeterna i detta ”dubbelsystem” av manifest placering och dess dolda 
disponent är svagt placerade. 

 Låt mig dröja vid några svenska exempel. Statsminister Reinfeldt 
hade en fundamentalistisk Saturnus i härskarläge i Vattenbäraren men i 
fiendskapens 6e hus – jfr. nationens snara omvärdering av hans ”bidrag” 
till landet. Om han såg kollektivism och välfärdssamhället som en olycka 
och en fiende, blev han själv snart stämplad som en samhällets fiende, 
t.o.m. av det egna partiet! (Skälen var opportunistiska, man såg vartåt väl-
jare i missnöje vandrade i stora skaror.) Reinfeldts Saturnus i fiendehuset 
illustrerar också hur illa han tyckte om allt som luktade kollektivism, gan-
ska logiskt givet den hyperindividualistiska Jungfruascendenten... Som 
regeringschef efterträddes han av en näringslivets marionett vid namn 
Stefan Löven. Den senares födelse och sedermera öde karaktäriserades av 
att olyckans Mars ”fallit” där den absolut inte ska befinna sig, i trygga 
hemmets Krabba. Tecknets skal representerar värnet mot Mars spjut och 
svärd eller Stenbockens eller baggens (Vädurens) skadliga horn. Mars i 
Kräftan är således en Olycka som tagit sig in i det mjuka innanmätet och 
ett trauma inom Det Skyddade. Där Löfvens föregångare Juholt drevades 
ut från partiledarrollen av svenska medier och en högervriden partiled-
ning, tillträdde Löfven genast ackompanjerad av sympatiska medieskild-
ringar om hur hans mor tvingats ge upp honom till adoption (men behöll 
en andra son, sedermera med högerpolitiska sympatier). Löfven längtade 
uppenbart alltid hem till Kräftans trygga hem, vilket kan förklara hans ka-
pitala oförmåga att stå för de genuina socialdemokratiska värderingarna. 
Det är alltför personligt och för mycket ”jag” för att lyftet till ideologisk 
klarsyn, särskilt till följd av en ”ringdans” mellan två personliga tecken. 
Den ”fallna” Mars i trygghetens Krabba disponeras av Månen som i Vä-
duren i sin tur disponeras av den fallna Mars. Krabba och Vädur, mor och 
barn, skapar rundgång, en s.k. ömsesidig reception. Psyket fladdrar oupp-
hörligt och snabbt mellan Eld och Vatten (”attackera eller värna?”). Vä-
duren är en linslus men Krabban är snar att bomma igen om fara hotar 
vid knuten. Överhettningen stämmer perfekt in på ”skadan” i barndoms-
hemmet och den livslånga otrygghet som sedan gör att Löfven kanske var 
landets sämst rustade människa att  korrekt bedöma det ”rysshot” som 
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typiskt nog seglade upp med förnyad intensitet under Löfvens år vid mak-
ten. (Apropå russofobi har DN:s chefredaktör Wolodarski ett med Löfven 
besläktat horoskop.) Lövens flippfloppande i frågan om gränser och in-
vandring är ett annat exempel på hur instinktivt och rent antiintellektuellt 
Eld och Vatten i zodiakens första ”personliga” tredjedel beter sig. Här hit-
tar man subjektivisterna som ännu har långt kvar till den avslutande uni-
versalistiska tredjedelen.10 Löfvens rundgång – Månen äger den trygghets-
skadande Mars, som i sin tur äger Månen, vars psykiska struktur svarar 
på det sjuka – bildar den indiska astrologins viktigaste omen vid sidan av 
två planeter i delat tecken eller t.o.m. konjunktion (i varandras omedelbara 
närhet). Det ömsesidiga mottagandet mellan Löfvens Mars och Måne är 
bara ett annat sätt att säga att ”två korskopplade disponentskap”. Löfven 
måste ha kämpat för att närma sig åtminstone en passabel  imitation av 
en statsman, men de avslutande opinionsundersökningarna före riksdags-
uppehållet sommaren 2018 vittnade om hur lågt förtroende folket sjunkit 
som en följd av hans och partiets flera kappvändanden. ”People pleaser” 
säger britterna om en behagsjuk människa, och kombinationen av ego-
Väduren och trygghets-Kräftan verkar driva fram just den tendensen. De 
försöker behaga alla och därigenom säkra sin egen position. Det är så långt 
man kan komma från det som normalt menas med principfasthet, men 
faktum är att även detta beteende uttrycker kombinationen av två zodia-
kala principer. Men de passar särdeles illa för en statsman.

De inomkosmiska gudarnas formkurvor:  
planeternas upphöjelser och fall 

Inga vettiga ledtrådar från antiken finns heller som förklaring till dessa no-
minellt utmärkta positioner. I några fall kan man resonera sig fram till rim-
liga anledningar. Ta t.ex. den oroliga Månen i Vattentecknet Kräftan, alltid 
på väg genom någon av sina månfaser, vidöppen under fullmånen och 
helt tillsluten (och osynliggjord på himlen) under nymånen. (Nymånen 
ger aktivister, föga benägna att ägna sig åt Månens reflektion, när Solen 
regerar är det action som gäller!) Eftersom antiken gärna visualiserade sjä-
larnas återfödelse till jorden som regndroppar – psyke bevattnar den döda 

10 Mellanakten är individualismens mognadsstadium och den börjar förstås 
storstilat med Lejonets kungliga självbild och rasar sen ihop i dödens Skorpio-
nen. Däremellan sysslar individualisterna med Jungfruns fråga – ”är var och en sin 
egen lyckas smed?” – och när den frågans svar efter Hades våldtäkt av den agrara 
(landsorts-)flickan Kore visat sig vara ”nej, ensam är inte tillräckligt stark”, vidtar 
Vågen som fokuserar harmonisk samverkan mellan människor.
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materien och organisk blomstring vidtar – skymtar man en logik i Månens 
upphöjelse i just det Venusbehärskade av de tre Jordtecknen, Oxen. 

  Svårare att för-
stå varför känslans och in-
stinktens motpol Merkuri-
us (intellekt) anses upphöjd 
i samma tecken den redan 
härskar över i zodiakens 
negativa polaritet. Den be-
vingade Merkurius förefal-
ler om något stå närmare 
sitt andra härskarskap, 
Lufttecknet Tvillingarna i 
den positiva polariteten. 
Båda tecknen tillhör den av 
det fysiska universums tre 
kvaliteter (gunas) som hin-
duerna benämner Sattva, 

Ljusets eller medvetenhetens kvalitet. Ändå klassificeras Merkurius som 
knuten till Jordelementet och är själv av Rajas eller Passionens kvalitet. 
Intellektsplaneten må heta Buddhi på sanskrit, samma ord som används 
för universums första och mest sublima komponent (mer om det senare), 
men uppenbarligen anses planeten göra bäst ifrån sig på individnivå, i sitt 
eget negativa tecken Jungfrun – händelsevis tecknet där Venus ”faller” och 
harmonisering blir ett problem för den intellektuella Jungfrun med dess 
förkärlek för att dividera och sönderdela livet ned till minsta atom (och i 
än mindre partiklar). Vad Jungfrun äger av urskillningsförmåga saknar 
den således i förmågan att venusianskt balansera och avväga den hög av 
flisor som resulterat ur dess inträngande analys. Teknokraten är dålig på 
att bedöma effekten av sina innovationer och åkerbruket, som lustigt nog 
”uppfanns” inte långt från den uppskattade början av Jungfruns tidsålder 
för cirka 13 000 år sedan, ledde till att människornas hälsa försämrades 
jämfört med i de tidigare jägar- och samlarsamhällen. Sanningen är nog att 
Jungfrun inte är så intresserad av att söka balansera alla flisorna dess skar-
pa men söndrande intellekt producerat, själva poängen med en passione-
rad Merkurius är att gå med vinst genom att stycka upp föremålet och 
sälja delarna separat. ”Söndra och härska” är en taktik som bär omisskän-
neliga tecken på Merkurius via Jungfruns domän. Men samtidigt, förutan 
denna ”upphöjda” Merkurius hade troligen aldrig mänskligheten nått sin 
förunderliga nya materiella kunskap.
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 Varför Merkurius ”upphöjelse” tillfaller Jungfruns tecken kan ha 
att göra med att grekernas Hermes är känd som Handelsmannen och i 
mytologin till och med marknads- eller handelsplatsens pojkaktiga Tjuv. 
Likväl vara den ursprungliga Räknenissen något gott i astrologins före-
ställningsvärld. Gamla kilsskriftstavlor från astrologins hemland omvitt-
nar hur grundligt man räknade på ditt och datt, och inventerade sina för-
råd. Analytiska Jungfrun, som så tydligt fokuserar de individuella delarna 
kan vara det ställe där den jordbundna Merkurius trivs allra bäst! Sam-
tidigt är det här skälet med dess hänvisning till babyloniernas revisors-
mentalitet knappast bättre än Ptolemaios svajiga förklaringar (se nedan). 
Merkurius upphöjelse förblir lika oklar som de övriga. Tydligare då hur  
Jungfruns naturliga 6e hus identifieras som en olyckans och fientlighetens 
plats. Människans förmåga till slug planläggning och egentjänande vinst-
lystnad (Rajas = lidelse) är också det som degraderar henne allra värst och 
till sist lockar fram våldtäktsmannen Hades från Underjorden, han som 
i myten förgriper sig på nämnda Kore/Persefone, en tydlig allusion till 
zodiaktecknet Jungfrun, ofta avbildad som en ung flicka med den rika pro-
fiten/sädesaxen i famnen. Jungfruns ackadiska namn Plogfåran är ekivokt 
eftersom det tycks vara oskuldens villighet att profitera på sin moder, Jor-
den, men sedan frukta andras intrång i henne, ”upplogandet av hennes 
fåra”, som ligger bakom den xenofobi undertecknad noterat tillhör den 
här zodiakala principen. Det är något i tecknet, där den kooperativa och 
jämlikhetssträvande Venus ”faller” och ”smarthetens” och individualis-
mens Merkurius når oanade höjder, som påminner om västerlandets och 
i synnerhet Sveriges högervridna politiska inriktning och det gamla Folk-
hemmets sönderfall, teman som naturligtvis återkommer längre fram i 
texten. Bevekelsegrunderna har gått förlorade även för planeternas ”fall” i 
tecknet motsatt deras ”upphöjelse”. Ingen av västerlandets två äldsta ast-
rologiböcker, Manilius Astronomica (1a årh.) och Ptolemaios Tetrabiblos (2a 
årh.) har ett vettigt ord till förklaring, även om den senare innehåller ett 
antal ad hoc-resonemang, om upphöjelserna och ”depressionerna”. Ptole-
maios hoppar planlöst mellan olika förklaringsmodeller: i fallet med So-
lens upphöjelse i Väduren grundar han denna på den astronomiska solens 
dagliga uppstigande och färd upp igenom horoskopets norra halvcirkel 
vilket därmed automatiskt skulle förklara Solens fall i Vågen som med sin 
”naturliga” position i väster kommer att röra sig genom den södra halv-
cirkeln (nattetid på jorden). Förklaringen är torftig och kan knappast vara 
den ursprungliga. För de andra planeterna rör Ptolemaios in hela andra 
förklaringsgrunder, med aristoteliska tankar om ”hetta” och ”kyla”. Hela 
stycket i denna, den västerländska astrologins grundläggande text är ett 
intellektuellt haveri. Den helleniserade egyptiern var en skarp matemati-
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ker och naturvetare men enligt egen utsago mest en som samlade på skilda 
astrologiska traditioner han uppsnappat. 

 Förnuftet vänder sig mot tanken på att någon planet skulle kun-
na vara ”upphöjd” i Skorpionen och mycket riktigt saknas också upphö-
jelse i dödens symbol (som ju har olyckans Mars som härskare). På ett 
liknande vis är Solen i härskarläge en så allenarådande symbol -– Livet 
självt – att ingen annan planet förmår glänsa i Solens tecken Lejonet. Det-
samma kanske kan sägas om Lejonets motpol Vattenbäraren, vars härs-
kare gränsdragaren Saturnus man kan associera med Platons Gräns (peras) 
vilken bringar Det Obegränsade (apeiron) till manifestation av distinkta 
ting. Platonkännaren Kenneth M Sayre gjorde ett spektakulärt arbete som 
fann sambanden mellan Platons sista förfining av sin lära om Formerna i 
några av hans dialoger men dolda under andra namn, läropunkter som 
hans elev Aristoteles återberättat i sin Metafysiken och som man trodde att 
Platon enbart förmedlat muntligt till några åhörare. Sayres analys är analt 
petnoga – precis som man kunde förvänta sig av hans födelse till den sa-
turniska Stenbocken, försiktig och fokuserad på absolut rationalitet. I den 
här meningen går det ovanligt fort fram, och astrologin kan tacka Sayre för 
att ha visat ännu en liten beröringspunkt mellan Saturnus som ”fadern” 
och Platons sista och egendomligt hinduiska tankar:

”I skenet av de [tidigare redovisade] terminologiska överlapp-
ningarna är det knappast oförsiktigt att anta att distinktionen 
mellan typer av mått i [Platons dialog] Statsmannen också gäller 
för [dialogen] Filebus, och att den bemärkelse i vilken uppmät-
ning har att göra med allt som kommer in i vardande[ts domän] 
(Statsmannen 285A1-2) är relaterad till den bemärkelse i vilket allt-
som-blir-till är avkomman till de mått som Gränsen har etablerat. 
(Filebus 26D8-10)”11 

I detta stycke filosofianalys av bästa märke samlas flera av Saturnus klas-
siska och primära attribut. Han är den jordiske fadern till allt ”mätbart” 
och Saturnus som mästerbyggaren är en gammal tanke som återknyter 
till Gud som den Store Geometrikern. Saturnus som gränsdragare eller 
formaangivare kan också urarta till  den snåle och stränge arbetsgivare för 
vilket enbart rationalisering och ökad effektivitet på bekostnad av arbe-
tarnas livskvalitet hålls för att vara ”sunt förnuft”. ”Ekonomism”, denna  
enfaldighetens sjukdom, sorterar till stor del under just en till Jord bun-
den Saturnus! Saturnus och Stenbocken kan också vara smått jobbig i sin 

11 Sayre – Plato’s Late Ontology: A Riddle Resolved, s. 159
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kräsenhet och urartar lätt till en enkelspårig tyrann. Jesus jämställde en-
ligt Nya testamentet ”denna världens herre” med Djävulen, men det var 
naturligtvis en partsinlaga eftersom den judiska rörelse – esséerna – han 
måste ha stått mycket nära12 praktiserade egendomsgemenskap (”kom-
munism”). Ur det här perspektivet blir ”resursernas herre” eller den jor-
diska Saturnus per definition blev det ondaste en jude kunde förställa sig! 
Det blev naturligtvis inte bättre sedan kejsar Augustus – imperialisten 
och ockupanten av provinsen Syrien (i vilken Palestina ingick) låtit prägla 
mynt med den saturniska Stenbocken – världshärskaren – på ena sidan. 
Men bortsett från det speciella dilemmat att vara offer för en aggressiv 
ockupationsmakt, som ger en avvikande och t.o.m. världsförnekande lä-
sart, är Saturnus också den sjunde himmelen och flyter därför lätt samman 
med tanken om Gud Fader själv.

 Trots att de äldsta astrologiböckerna i Väst inte ger mycket till för-
klaringar, och bara pekpinnar och uttryckliga regler traderats i Indien, kan 
den observante alltså skönja en underliggande systematik i den astrologis-
ka doktrinen. Man kan t.ex. fundera över den hinduiska kosmologins tre 
existensplan - Ljuset, Passionen, Mörkret – och var de fem zodiaktecken 
befinner sig som inte bidrar till någon planets upphöjelse:

• Paret/Tvillingarna (härskare: Merkurius)
• Lejonet (härskare: Solen)
• Skorpionen (härskare: Mars)
• Skytten (härskare: Jupiter)
• Vattenbäraren (härskare: Saturnus)

På vidstående sida ses den nordindiska, kvadratiska zodiaken som alltid 
ligger stilla medan ascendentgraden och de 12 husen flyttar runt under 
dygnets 24 timmar. Tydligare kan man inte illustrera på vilken konceptu-
ell nivå hinduerna lever – de ”är i himlen” och inte primärt identifierade 
med planeten Jorden. (Bilden är ovanlig i det att de tre existensplanen har 
separerats ut som en motsvarighet till antikens populära föreställnng om 
”de tre världarna”.) Den hinduiska zodiaken placerar de fyra sattviska 
tecknen i kvadratens hörn, som om dessa var preeminenta – vilket de na-
turligtvis är. Det är från Ljusets värld (Sattva) höga själar nedstiger till de 
lägre existensplanen.13 Det är knappast en slump att tre av de fyra tecknen 

12 Stora delar av NT:s ”Bergspredikan” låter som direkt hämtad ur esséer-
nas ordningsstadgar!

13 Utanför den nytestamentliga kanon sägs Jesus t.o.m. ha nedstigit i Dödsri-
ket och predikat för de förtappades själar under de tre dagar han själv låg död efter 
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som inte ”kan” bidra med någon upphöjelse själva befinner sig på det läg-
sta verklighetsplanet, Tamas guna eller Mörkrets kvalitet. 

  Bara Månens ”upphöjel-
se” i Oxen stör den perfekta logi-
ken. Har systemets skapare un-
nat sig lite diabolisk humor här? 
Genomgår den passionerade (ra-
jasiska ) Månen i Kräftan i själva 
verket inte alls någon förädling 
(”upphöjelse”) när psyket nedsti-
ger till Mörkrets existensplan? Är 
Månens ”upphöjelse” snarast en 
illustration av Satans förmåga att 
ljuga människan rakt i ansiktet 
och presentera det onda som vore 
det ”framsteg”, ”utveckling” 
med mera? Jag har i min tidigare 
bok fascinerats över koinciden-
sen att Djävulsstjärnan (Algol) 
befinner sig just i Oxens 3e grad, 
där Månen mer specifikt har sin 

upphöjelse. Är Månen i Oxen – ur Ljusets perspektiv – det ultimata synda-
fallet till den tanklösa materialismen? Sverigehoroskopet kommer att ge 
åtskilligt att fundera över i den här frågan, men doktrinen om planeters 
upphöjelser och fall ser utifrån illustrationen ut att ha en relation till tre-
världsläran. Platon förklarade också att det fanns en av hans fem solida 
kroppar som inte hade någon del i de högre världarnas konstitution. Den 
utestängda soliden var kuben, symbolen för den materiella, tredimensio-
nella världen. Den massa (eller som kroppsbyggarna säger, ”bulk”) själen 
drar på sig vid inkarnationen som biologisk varelse fick Platon att vitsa till 
det: ”Kroppen (soma) är som en grav (sema).” Oxen (nere i den tamasiska 
världen) är också Dödsrikets port enligt hellenistisk beskrivning av dess 
naturliga 2a hus. Sannolikt var Jesus inne på samma linje när man bad de 
sovande kroppsdyrkarna att hålla sig på sin kant: ”låt de döda begrava 
sina döda” uppmanade den gåtfulla läraren de mer begåvade åhörarna 
och bad dem sedan följa honom i hans undervisning. Före Facebook var ett 

den politiskt motiverade avrättningen. Modern forskning kring Dödahavsrullarna 
har f.ö. ökat sannolikheten att han var en politisk aktivist och distinkt opponent till 
romarrikets imperialism och aggression mot folket i de små och värnlösa nationer 
imperiet uppslukat.
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entourage och dess följande rent bokstavligt! Man fick släppa det man 
hade och haka på turnén. Försök det i dagens ultrareglerade värld med 
statliga maktmedel för att kontrollera folket och se till att de alla håller sig 
på sin plats. I Egypten var den gnostiska rörelsen vid samma tid än mer 
hånfull mot de som tog den kroppsliga dimensionen som måttet på verk-
ligheten. De kallas hyliker (”stoffmänniskor”, av grekiskans hyle) och ran-
kades lägre än de enbart själiska eller sinnliga varelserna (psykikerna, av 
gr. psyche). Att leva på den psykiska nivån kännetecknar mänskligheten i 
stort. Ibland råkar psykiskt eller mentalt folk forma en korrekt åsikt base-
rad på sinnesintryck bara för att i nästa stund drägla som en irrationell 
hund över något som tänt den kortsiktiga passionen. Allt detta beror på att 
den ordinära massan är månstyrd, en himlakropp som inte bara represen-
terar begär och känslor utan också den enklare sortens mentala liv, ett slä-
pigt resonerande som det du just nu genomlider vid läsandet av dessa ra-
der. Det är så här vår värld fungerar - allt utvecklas under en stegvis 
diskurs, i ”månfaser”. Enligt de ovanligt världsfrånvända gnostikerna (i 
Egypten, Syrien och t.o.m. i dagens Irak) var bara de själva på rätt väg, 
som fostrade sina intellekt och var orienterade mot den inre andemännis-
kan – pneuma (vinden eller anden som får världen att röra sig). Gnosticis-
men var en tidstypisk blandning av Platons filosofi och mytologiska ele-
ment och det är lätt att identifiera Platons tredelade själ. Hyle (stoffet) är 
bortom räddning och i astrologin kan inga planeter kan hoppas på någon 
”upphöjelse” som går ned sig i Mörkrets värld, undantaget Måne/psyket 
som fortfarande har ett ”val” att spegla eller inte spegla Solen (den högre 
verkligheten). Typiskt nog är Oxens härskare Venus själsindikatorn för ro-
maren Plotinus. Denna planet beskriver hinduerna som rajasisk. Venus 
kan välja vart den orienterar sin passion, vad den ”brinner för”. Vi åter-
kommer senare till Platons tredelade själ i samband med de fyra elemen-
ten.

 Vid sidan av den världsförnekande gnosticismen var den kaldéis-
ka religionen populär i den antika och senantika Medelhavsvärlden (intill 
kristendomen gjorde rent hus med sina konkurrenter). Av det lilla som 
överlevt i formen av citat hos uppskattande nyplatoniska filosofer före-
faller genuint babyloniskt (kaldéiskt) material vara uppblandat med tän-
kande av Platons typ – men då ska man minnas att Österlandet till att börja 
med påverkade den store grekiske filosofen. Den kaldéiska läran kallade 
likt Platon och Jesus vår värld för de dödas värld – sannolikt inte utan en 
retorisk udd. I hinduismens Sankhya-kosmologi representerar det lägsta 
existensplanet Tamas eller Mörkret snarare bestarnas (djurlivets) och de-
monernas värld. Människosläktet är inte helt utan förstånd, det befinner 
sig på passionens mellannivå (Rajas) och är ömsom mottagligt för Ljuset 
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och ömsom lika lågt som de flåsande djuren. Attraktion och repulsion finns 
på alla tre medvetandenivåer, bestarnas värld innehåller både sitt slag av 
kärlek och hat, liksom människornas och de övermänskliga intelligenser-
nas. De ”övermänskliga” på Sattva-nivån hatar inte (möjligtvis undantaget 
Jungfrun med dess märkliga blandning av den medvetna kvaliteten som 
vänt sig ned mot Jordelementet, dess överanalytiska Merkurius och svå-
righeter att hitta venusianska beröringspunkter med andra). De sattviska 
varelsernas ständiga positivitet sprider ett ljus som får mörkret att vika 
hädan så att ljusvarelser förvisso tydligt ser vilka som är hatets barn. I 
kosmologiska termer identifierade kaldéerna den lägsta och mest förmör-
kade världen som vår egen sublunära sfär – de som lever under månen, 
lever det biologiska livet och förfogar över ett sinnelag med en ibland obe-
fintlig kontakt med det högre intellektet (hinduernas Buddhi). Människans 
mixade natur, både gud och apa på en och samma gång, gör henne obe-
stämd, arten skiljer sig betydligt från ett exemplar till nästa. Vissa länder 
och deras kulturer kan förstås stimulera medborgarna att förbli på en låg 
nivå, jobba för fredagsnöjet där man ”ger apan i sig en chans” som en 
svensk popsångare en gång uttryckte det. Sekulära länder som Sverige 
hämmar definitivt sina medborgares allsidiga utveckling, vilket kommer 
att märkas i nationalhoroskopet. Kaldéerna kallade mellanvärlden för den 
”eteriska världen” eller kosmos (fylld av subtil luft eller eter).14 Detta är 
den omvärld vi kan iaktta med våra sinnen och vari vår planet och astro-
logins himlakroppar befinner sig. Enligt kaldéerna fanns även en Högsta 
Himmel, Empyrén, som undandrar sig sinnliga människors förmåga att 
bli varse. Här lever gudarna och enligt vissa bedömare även Människan 
i hennes ideala tillstånd, innan en del av henne faller och blir till skär-
vor som valsar runt i varjehanda kretslopp (själavandring). I termer av de  
hinduiska kvaliteterna bor människan således i den sublunära världen, 
tillsammans med demoner och bestar, men tillhör definitionsmässigt en 
högre värld, Passionens blandning av Mörker och Ljus. Lite av en paradox 
som kanske har en förklaring – se nedan om himlabilderna som blir dif-
fusa i kontakten med vår värld.

 För att fullborda resonemanget om zodiaktecknen som inte bidrar 
till någon planets ”upphöjelse” är Tvillingarna/Paret med dess härskare 
Merkurius (Buddhi, intellektet) inte av denna världen. Tecknet är inte im-

14 Här ser man svårigheten att avgöra vad som är ursprungligt kaldéiskt 
material för det som presenteras liknar mer Aristoteles syn på Etern som den rymd 
i vars banor planeterna gick och som en del aristoteliker också trodde var det stoff 
eller den substans människosjälen var gjord av. Men kaldéerna kan ha fått dessa 
tankar direkt från Indien eller delat dem sedan längre tillbaka i tiden är dagens 
forskare kan redogöra för.
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plicerat i något ”syndafall” utan är det eviga, gudomligt älskande Paret 
(skt: Mithuna), en representation av människorna i deras ideala tillstånd. 
Ingen planet kan toppa sin prestation jämfört med Merkurius i sitt sattvis-
ka (medvetna) Luftläge. Slutsatsen tycks vara att Tvillingarna redan lever 
i den ”verkliga verkligheten”. Också motpolen Skytten, med filosofins och 
religionens Jupiter som härskare, visar sig ultimat, inget kan ”upphöjas” 
från denna plattform. Så mycket visar redan hinduisk astrologi, som smått 
bisarrt introducerar det femte elementet Eter på denna enda plats i zodia-
ken: det är Jupiter/Zeus – den Stora Välgöraren – som har kontakten ”in i 
Etern” och därmed vägen ut ur hela denna kosmiska råttfälla alla vi andra 
snurrar runt i. Om Paret indikerade ett existensmaximum – den verkliga 
Människan i Paradiset – finns det ingen möjlighet för någon planet att ”se 
Gud och sedan leva” för att alludera till Gamla testamentet. Jupiter i hem-
maläge i Skytten förlossar från hela vårt ”system” och allt tal om plane-
ters upphöjelser och fall blir ointressant i skenet av detta tecken. I modern 
tid har astronomin upptäckt att Skyttens konstellation är den som ligger 
på rät linje mot centrum av vår galax Vintergatan och det skulle förvåna 
mycket om inte antikens synska människor visste detta och formgav sym-
bolen med en människa som vuxit ur sin hästkropp (sin bestialiska natur) 
och nu riktar en pil mot galaxens centrum, dvs. Solen som en atma ännu en 
gång, men nu i en större magnitud. Väntar Brahma på den befriade män-
niskan i galaxens centrum? Också av en annan anledning saknar 5e och 
9e tecknet möjligheten för någon planet att briljera, dessa tecken är den 
indiska astrologins dharma-hus, dvs. platser varigenom den eviga moral-
lagens flödar in i denna värld, ”portaler” för att finna sin egen själ (5e) och 
förstå sin plats i Helheten (9e).

*****

Trots viss risk för övermod och arrogans när planeten befinner sig ”själv-
förverkligade” i sina härskarlägen hävdar alltså traditionen att det är här 
de är som starkast och gör sina jobb bäst. Onekligen är Solen i härskarläge 
i Eldtecknet Lejonet en natur absolut trygg och vilande i sig själv, stolt 
och i sitt okränkbara majestät.15 Intressant är kombinationen av planetens 
kvalitet och tecknets. Den ljusbringande eller sattviska Solen passerar här 
”djurens konung” som icke desto mindre är en brutal best, ”bara ett djur” 
och därmed ett zodiaktecken av den mörklagda kvaliteten, Tamas guna. 
Ofta handlar ett liv i Lejonets tecken om att förstå och lära sig tygla sina 

15 Visserligen en sanning med modifikation. En ”olämplig” Måne i person-
horoskopet allvarligt kan spegla Solen skevt och rentav skapa svaga och osäkra 
Lejon! Förbehållet gäller alla påståenden i astrologin! ”Allt betingar allt annat.”
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animala drifter, vilket även den medeltida Tarot-kortleken indikerar med 
kortet (Karaktärs-)Styrkan. Den brittiske kemisten Robert D Blakeley äg-
nade nästan ett liv åt det historiska studiet av den gåtfulla kortleken och 
producerade i sin enda bok i ämnet, The Mystical Tower of the Tarot (1974) 
den högintressanta teorin att de zigenare som förde in kortleken till Pa-
ris under medeltiden var ättlingar till Alexander den Stores ”civilisering” 
av områdena som har dagens Afghanistan som centrum. Vad vi har i Ta-
rotlekens motiv är inget annat än Platons filosofi kodad som bildrebusar! 
Blakeley diskuterar ingående ett arabiskt bokmanuskript – en länk i hans 
indiciekedja – som gör det tydligt hur sublima filosofiska idéer ”dramati-
serats” och delvis bytt skepnad men ännu bär samma budskap. Inte olikt 
astrologin, som fanns med på ett hörn i Platons Akademi under merparten 
av dess historia. Antikens mer insiktsfulla människor tycks ha haft vettet 
att koda sin visdom , noterade Blakeley, de dolde den i simpla spelkort så 
att den skulle överleva det mörka vansinne mänskligheten var tvungen 
att gå ned sig i takt med den materialistiska tidsimpulsen. En mänsklighet 
med begär till spel & dobbel skulle garanterat bevara korten tills den dag 
mänskligheten nyktrade till och återigen förstod dem!

 Solens styrka i Lejonet innebär nu inte att 
det Stora Ljuset i motsatta Lufttecknet Vattenbä-
raren betecknar en otrygg eller svag individ. 
Tvärtemot västtradition som kallar den här sol-
placeringen ”skadad” (eller ”debil”) kan man 
hävda att Solen i Vattenbäraren indikerar en hö-
gre utvecklad typ av individualitet eftersom den-
na kaldéernas ”Den Väldige” är ett av de tre 
mänskliga tecknen.16 Vattenbäraren erinrar också 
starkt om judiska tankar om en kosmisk Adam 
(före Fallet), den arketypiska Människan, eller, 
här på jorden den alla omfattande mänsklighe-
ten. Tecknet indikerar därmed en individ som 
inte bara är centrerad i sitt själv (Solen/själen – 
”lejonhjärtat”) utan också kapabel till samexis-

tens med tallösa andra solar i ett komplext socialt universum.17 Nästan lika 
tydlig i praktiken är Solens upphöjelse i Väduren. Härskaren Mars är en 

16 Lufttecknen Tvillingarna, Vågen och Vattenbäraren är antropoida enligt 
den äldsta västliga källan, nämnda Astronomica, som diffust tycks antyda att den 
bara återger gamla traditioner som mottagits utifrån (från Öst?).

17 Som med Lejonet åter reservationen att en suboptimal Måne kan vända 
symboliken bakfram så att det gruppsociala tecknet blir rent sociopatiskt!
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eldig planet, låt vara tillhörig det infernaliska Mörkret, dvs., bestarnas sätt 
att uttrycka liv: hett, intensivt och utan några hämmande tankar. Men nå-
gon form av avancemang måste det ändå sägas vara att Lejonet på det 
basalt livgivande vegetativ-animaliska mörkrets nivå nu, via Solen, börjar 
verka genom Barnet eller Väduren och därmed gått upp ett existensplan 
till den passionerade och ”typiskt mänskliga” mellankvaliteteten Rajas, 
där varelserna direkt deltar i Ljuset eller medvetet medvetande (”jag är 
vaken och jag vet om det”). Lejonet kan således inte hjälpa någon planet 
(eller mänsklig kvalitet) uppåt, här gäller enbart rådlig självkontroll över 
djurets revirbeteende och härsklystnad. Men avkomman, Väduren, är 
född till den mänskliga nivån.18  Beträffande Solens fall i opposita Luft-
tecknet Vågen kan man åter argumentera mot de till synes värdeladdade 
benämningarna ”upphöjelse” och ”fall”. I praktiken är Väduren ofta är väl 
egoistisk och korttänkt medan den ”fallna” Solen i Vågen är en kompetent 
social aktör i besittning av en större förmåga till analys och förmåga att 
väga sitt (väduriska) egenintresse mot andra aktörers vilja än åtminstone 
de mest stirriga och impulsiva av baggarna! Som vi kommer att se förkla-
ras mycket av Sverigehoroskopet och nationalsjälens som just en kamp 
mellan denna rådliga avvägning och en stark habituering i det själviska. I 
ett differentierat samhälle finns naturligtvis platser och arbetstillfällen för 
alla zodiakens typer. De mest eldfängda Vädurarna kan överheten skicka 
ut som kanonmat på slagfältet (eller ge lite krigsspel på datorn i väntan på 
nästa krig som kommer att stimulera en allt mer friktionsfylld kapitalistisk 
ekonomi). Omvänt blir de mest balanserade Vågarna istället generaler och 
taktiker. Det krävs en hel del funderingar för att bedöma vad en planet gör 
bäst i det tecken där den befinner sig. Att sedan astrologin också kräver att 
analysen modifieras utifrån eventuella aspekter från andra planeter och i 
vilka världsliga hus planeterna befinner sig (både de aspekterande och de 
aspekterade) är kanske skälet till att vetenskapsfilosofen Karl Popper re-
signerat slog ut med händerna. Enligt Popper var astrologin ingen veten-
skap eftersom den innehöll så många spelregler att den inte gick att falsi-
fiera. Och det är sant, dålig astrologi hittar alltid någon liten detalj i 
horoskopet till ”förklaring”, men hade Popper ens försökt provat ämnet 
hade han snart insett att det är helheten som är utgångspunkten. Får man 
inte in känslan för Gestalten (som tar form via delarna), beror det antingen 
på att man stirrar för mycket på träden och missar skogen eller på att det 
faktiskt inte finns någon fungerande helhet i kartan! Det senare översätts 
då troligen till ett splittrat och osammanhängande öde...

18 Rättare sagt djurisk-mänskliga då  människan i sitt mer realiserade till-
stånd är gudamänniska med hemvist i världar bortom planeten Jorden eller rent 
av förenad med Atma.
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 Astrologin söker således en helhetsuppfattning och låter inte som 
materialister de enskilda små delarna bestämma. Inom astrologi är det 
essenser man studerar och symbolerna bidrar att teckna ”virket”. Kvan-
titet har en underordnad funktion men kan åberopas eftersom flera sym-
bolkombinationer som pekar åt samma håll stärker en misstanke som kan-
ske tagit form i uttydarens huvud. Jag tvekar (till skillnad från indiska 
domstolar) att kalla astrologin vetenskap enligt den moderna definitionen. 
Plotinus hade samma invändning och menade, precis som Bibeln gjort 
långt tidigare, att himlaljusen fanns där till ”tecken” för människan, inte 
som orsaker. Livet skriver sig själv som en undertext till en film och pla-
neternas komplexa möten och separationer är en kod som går att avlocka 
budskap. Isomorfism: händelserna på jorden och de sju sfärerna dansar 
samma dans. På jorden finns mängder med uttryckssätt för de underlig-
gande principer astrologin synliggör och det gör att astrologin så sällan blir 
särskilt exakt. Utövarens intuition, tankeskärpa och omvärldsorientering 
är viktiga ingredienser. Planeternas positioner kan vara allt som krävs för 
att ett insiktens ljus ska tändas i den omvärldsorienterades huvud. ”Asso-
ciation” är ett nyckelord i denna lek med de tankeobjekt astrologin sysslar 
med. Scientister, som ifrågasätter ämnet på basis av Newtons nattståndna 
och mekaniska biljardbollsuniversum, är inte ens på rätt spelplan att yttra 
sig. Astrologin måste förstås utifrån Platon och filosofisk idealism. Tanke 
föregår materia.

Kardinaldygderna kastar ljus över 
a strologins underliggande design

Högst av de fyra kardinaldygderna19 hyllades den försiktiga sparsamhe-
tens princip illustrerad av Stenbocken och dess härskare Saturnus som 
här är orienterad mot Jordelementet eller den konkreta verkligheten och 
dess resurser. Dygden gick i den grekisk-romerska världen under namnet 
(sunt) förnuft eller prudentlighet – det senare ett ord som i vår dekadenta 
kulturs undervegetation framställs som något lätt löjeväckande.20 Det som 
avslöjar när en kultur fått allt om bakfoten och blivit en satanistisk kultur 
är just dess spegelvändning av egenskaper som en hyggligt frisk människa 
kan bejaka och istället börjar basunera ut sin perversion, inte olikt förut-

19 Termen kardinaldygd är ett västerländskt begrepp:  österlandets side-
riska zodiak fixerar inte permanent tecknen vid jordklotets fyra väderstreck.

20 Trots det åberopas i vissa sammanhang en ”försiktighetsprincip” fast det 
sekulära samhället tappat kontakten med principens historiska och andliga rötter.
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nämnd slum-tv som Paradise Hotel eller Pridefestivalen.21 Illustrationen 
av kardinaldygderna och deras urspårning, ger många ingångar för den 
som stannar vid symboliken och funderar en stund. De fyra dygderna och 
motsvarande laster bidrar till förståelsen om hur antiken tänkte kring den 
moraliska världsordning som en individ avviker från vid vite av sitt liv! 

 Bibelns ”Den som dräper med svärd skall bli dräpt med ett svärd” 
må för Thomas Mann (se kapitel 1) ha tett sig som en giltig men mindre 
utvecklad insikt i den universella morallagen, men om man ser påståendet 
ut ett reinkarnationsperspektiv blir märkliga dödsfall, mord, övergrepp 
och andra hiskligheter – för ateisten tecken på att ingen Gud eller moral-
lag existerar – helt logiska. I det långa loppet, lär karmaläran, kommer 
såväl tänkta tankar (om de framhärdar och övergår i fixeringar) som ut-
förda handlingar att möta sig själva. Hinduismen har en nyanserad bild 
av karmans fyrdelade natur, men så djupt sträcker sig inte västerländska 
skolböcker. De fyra kardinala tecknen förtjänar likväl några kommentarer 
eftersom de sammanhänger med astrologins övriga läropunkter. Till att 
börja med utspelar sig hela detta ”avstämningens” drama i den hindu-
iska Rajas guna, den lidelsens kvalitet som sägs dominera människan.  Den 
högre Sattva är dominant i livsformer bortom människan och den lägre 
Tamas är det brutala djurlivets och de demoniska livsformernas – spöke-
nas! - kvalitet. Det är uppenbart att dessa fyra passionerade tecken mellan 
sig beskriver reproduktionscykeln, axeln Stenbock/Krabba representerar 
berg och dalgång, penis och vagina, fader och moder, och genom deras 
erotiska möte i venusianska Vågen resulterar i den tionde månaden/

21 Kapitel 7 innehåller en diskussion av ett lika viktigt som remarkabelt ur-
spårat svenskt horoskop för den som här tycker bokens tonläge är magstarkt.
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tecknet,22 räknat från modersprincipen Barnet eller Väduren, zodiakens 
symbol för nystarten. De här fyra tecknen skulle kunna indikera kretslop-
pet och i hinduismens görs mycket riktigt en åtskillnad mellan ”fädernas 
väg” (Stenbocken nu som fadern och ibland häradspåsättaren!) och ”gu-
darnas väg” (Solen, atman). Alla människor är inte kallade att gå samma 
väg i varje liv. I ett sekulärt land som Sverige ges emellertid inte ens med-
borgarna chansen att välja väg utifrån begåvning/fallenhet, vilket leder 
till ett extremt bortfall av talang som – hade landet bejakat existensen av 
gudarnas väg – kunnat bidra till att bygga samhället med en större vision 
än landets ledare tycks begivna på. Istället mår ingen riktigt bra i det här 
landet, som mitt i den patenterade lögnen om ”valfrihet” i själva verket 
har alldeles för få skostorlekar att erbjuda medborgarna!

Himlabilderna blir diffusa och bara 
“sannolika” i anslutning till Jorden 

För Platon var Idéernas värld osynlig för oss men indirekt antydd genom 
att himmelen röjde Former vilka vi genom bl.a. matematik kunde begripa 
oss på. Genom dessa kunde metafysikern dra försiktiga slutsatser om hur 
mycket bättre gudarnas och andra högre intelligensers liv var än det som 
tilldelats de arma jordmänniskorna, dessa halvdåliga kopior planterade 
i naturen men dock baserade på de ädla och perfekta träd som stod som 
förlagor ”i Himmelen”. Man skulle t.o.m. kunna precisera Himmelen till 
Paradiset i detta fall (t.o.m. som i en judisk tradition23 koppla tredje him-
melen eller Venus till paradistillståndet). Varje planet ansågs utgöra en 
egen värld eller plats och hinduismen t.o.m. identifierade större stycken 
rymd som distinkta lokas eller världar (jfr. vårt ”lokal” eller ”logi”). Det 
finns högre världar än så, men det är tveksamt om de också innehåller 
något som ens vagt påminner om den natur svenskarna så älskar och i 
klimathotets tid bekymrar sig för. Ibland önskar man att Tibetanska döds-
boken24 lärdes ut i svenska skolan. Där presenteras en kosmologi som 
innehåller inte mindre än 49 jordklot uppträdda på ett snöre. Beroende på 
hur en människa sköter sitt jordeliv bestäms till vilken av dessa 49 jordar 

22 Antiken saknade nollan så konceptionsögonblicket var månad 1 och fö-
delsen således i 10 månaden, eller fullbordandet av initiativet, den initiala ettan.

23 Kristne aposteln Paulus använder begreppet ”tredje himmelen”. In-
tressant diskussion här: askjohnmackay.com/what-is-third-heaven-paul-2-
corinthians-where-other-two-heavens/

24 Daterad till cirka 700-talet men med traditioner som är långt äldre.
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hon kommer att återfödas.25 Kort sagt, det finns en jord för smutsiga och 
rovgiriga kapitalister där de kommer att få återfödas på en soptipp för att 
sona sitt förflutna. Skriv upp att det dessutom är en ödelagd och vidrig 
jord att bo på! Men de goda människorna har betydligt bättre jordklot att 
se fram emot som tack för att de på buddhistiskt vis tänkte ”rätt tanke” och 
utförde ”rätt handling”.26

 Det här är inte platsen att utreda om Tibetanska dödsboken påver-
kas av kinesisk filosofi, men att de 49 jordkloten exakt motsvarar ämnet i 
det 49e kapitlet av den kinesiska Förvandlingarnas bok, Revolutionen eller 
Skinnömsningen, är remarkabelt. Kapitlet diskuterar en regims ifrånkom-
liga korruption över tid och behovet att döda härskarna och återupprätta 
kontakten med Himmelen som likt en naturlag de styrande alltid tappar 
efter en tid (”makt korrumperar”). De 49 jordkloten skulle alltså kunna 
vara enskilda steg i ormens skinnömsning eller förnyelse/återfödelse. 
Även de gamla grekerna traderade en liknande föreställning, men av enk-
lare slag. Världen var som bäst i början, guldåldern men chanserar under 
de följande tre tidsåldrarna innan allt ”blir som nytt igen” i cykelns om-
start.27 Här förlorar sig nutidsmänniskan i ovetenhet men det är knappast 
någon tvekan om att hinduismens lära om de fyra yugas eller tidsåldrarna 
är samma doktrin, bara betydligt mer elaborerad. Enligt en av flera versio-
ner av yuga-läran befinner sig mänskligheten f.n. under en femtusen lång 
period, Kali Yuga, den mest andligt förmörkade av dem alla. Redan Platon 
uttryckte tanken att folk på hans tid tappat betydligt i intelligens jämfört 
med tidigare människosläkten som befunnit sig närmare gudarnas klar-
syn. Skriftspråkets uppfinnande för cirka 6 000 år sedan (nästan samtidigt 
i flera kulturer vad det verkar), tas som ett tecken på att Kali Yugas mörker 
nu kommit över människan. Ljus och högre insikt tycks förutsätta att in-
dividen inte avlastar sitt minne i skriven text och misstar den extra tid att 
grena ut sig åt alla håll som tecken på att människan gör framsteg. I själva 

25 Talet 49 föder tanken om kosmos sju planeter upphöjt till andra potentia-
len (72) och hinduiska traditioner om att det existerar en andra och större värld som 
vi inte ser i vår kollapsade miniatyrkopia...

26 Den tibetanska tanken påminner om vissa astrofysikers drömmar om 
många  universa, men minns att detta bara är ateistens försök att slingra sig un-
dan sedan vetenskapen själv uppdagat Naturens intelligens (vilket implicerar att 
ateism är föga mer än en sjuk attityd).

27 Ibland nämns Stenbocken som Guldåldern men frågan är om detta är rätt. 
Den representerar visserligen den främsta av kardinaldygderna i människans och 
passionens värld, men på många sätt stämmer Solens upphöjelse i Väduren bättre 
med tanken om en ljusglimrande (guld) världs pånyttfödelse och Barnets förund-
rade och ännu inte stenbockscyniska eller kataraktiska blick för livets sällsamhet.
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verket är det tvärtom. ”Practise makes perfect” säger britterna. Perfektion 
är visserligen att ha nått den punkt när man är ”färdig”, men frågan är om 
man talar himmelsk eller jordisk perfektion. Den senare är inte mycket 
att hurra för enligt Platons Idé-lära. Fulländring förutsätter en begräns-
ning av ämnet och ett kanske mångårigt lärande. Vår hafsiga värld med 
mjukvaror som lanseras trasiga i jakten på snabba pengar så att kunderna 
sedan måste ladda ner ”reparationskits” år in och ur ut, inte mindre än In-
ternet självt och den smarta mobilen, illustrerar varför vår civilisationstyp 
är i sitt akuta dödsskede. Senaste nytt vid den här bokens tillkomst ar att 
t.o.m. Tyskland, ett av den europeiska bildningens fästen, har en befolk-
ning som i alarmerande fart slutar läsa böcker för att istället förslappat 
följa tv-serier. Sverige var aldrig den höga allmänbildningens hemort och 
kontrasterna är därför inte lika tydliga här. Men om skriftspråkligheten i 
sig var ett tecken på att ett mörker börjat sänka sig över mänskligheten, 
hur ska man då tolka den nya glidningen bort från skriven text och mot 
konsumtion av rörlig bild? Som ett uppvaknande? Nej, det är ytterligare 
ett steg ner i den fördumning som till sist låter den framtida teknokratin 
genmodifiera människorna så i grunden att arten som vi kände den läm-
nar jordens yta.

 I senantiken tänkte man sig ofta att själen föddes till jorden ge-
nom att ”sjunka ner” från den Högsta himmel som stjärnhimlen bara är ett 
synligt tecken för. Efter inträdet i kosmos (vårt solsystem) försågs själen 
stegvis med modifierande egenskaper i enlighet med de sju planeterna. 
Till sist föddes ett barn till världen och den fysiska kroppen symboliseras 
av den punkt i öster där solekliptikan skär horisonten, vare sig individen 
(eller landet) föddes med atmans symbol (soluppgången) eller ej. Från och 
med nu döljer sig själen – en varelse från utanför tid och rum – omöjlig 
att bestämma med mätmetoder – knuten till en jordisk kropp vars sam-
mansättning dagens biologer studerar som det enda som enligt dem är 
“människan”. Inkarnationen – i-köttet-blivandet - var i antiken bara sjä-
lens sista steg på vägen ned. Att mänskligheten för länge sedan förstått att 
mer pågår än bara livets fortplantning från släkte till släkte på horison-
talplanet, om det vittnar själavandringslärans närmast globala utbred-
ning. Alla folk från högkulturer till dolda naturfolk i regnskogens skydd 
eller inuiter i köldslagna trakter förefaller ha odlat denna föreställning. 
Det krävdes en makthungrig kristendom för att bannlysa konceptionen 
eftersom den hotade deras produkt, att sälja åhörarna en berättelse om en 
martyriskt offrad Jesus, hitskickad för att dö för mänsklighetens nedärvda 
synd (Adam och Evas syndafall och fördrivande från Paradiset). Den odel-
bara individen motsvarar människans själ och indikeras av Solen i den ast-
rologiska nomenklaturen. Vad kristendomen, med rätta, fixerade sig vid 
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var nu inte den okränkbara andliga individualiteten utan mänsklighetens 
tendens att föredra en lägre nivå, den sinnligt-kroppsliga nivå där begär 
och kortsiktig gratifikation är dagens ordning. Kristendomen är inte så 
mycket judendom med en ny skruv som en lära byggd på idélån från den 
”hedniska” grekiska filosofin. Därför känner man lätt igen doktrinen om 
den preexisterande själens fall från supralunära höjder ner till den sublu-
nära och passionsdrivna världen. Tanken finns i den tidiga kristna antro-
pologin, men svårt stympad genom att reinkarnationen hackades bort.28 
En av de första stora striderna mellan makthungriga kristna ledare var den 
arianska striden. Läraren Arianus hävdade att Jesus visserligen var Guds 
son/avkomma men att han var född i tiden och inte en evig kompanjon 
till Gud i evigheten. Man kan bara undra om denna tidiga kristna kättare 
verkligen hette Arianus. Namnet är närmast identiskt med Sonens tecken 
i astrologin, Aries, i vilken fader Sol sägs vara upphöjd (fröjda sig i?). Men  
som en fotnot ovan indikerade är Väduren också en bra kandidat till den 
Guldålder som gällde vid tidens början och som kopplas till Aries som 
Sonen. Kristendomens egen text, Nya testamentet, låter besynnerligt ast-
rologisk här och var när Fadern sägs ”förhärligad” i sin Son. Detta är som 
vi också sett exakt  zodiakens budskap: Solen härskar i Lejonet (vars femte 
hussektor förknippas med avkomma) och upphöjs i Väduren. Solen i Vä-
duren sägs som redan nämnt gå ett steg utöver sin Fader precis som ingen 
förälder vill överleva sina barn eller en vettig chef försöker överglänsa och 
undertrycka de anställdas bidrag genom att tona ned deras betydelse eller 
stjäla deras innovationer för att stärka sitt eget namn.

 Hur indisk astrologi ser på Solen som både Världssjälens inner-
sta väsen och även symbol för den unika enskilda själen, atman, kan den 
amerikanska nyplatoniska filosofen Anthony Damiani bättre än de flesta 
förklara och nu är det ren metafysik: 

”Varje Översjäl [är en enskild själ, som dock ur den vanliga män-
niskans egoperspektiv inte kan betraktas som annat än en främ-
ling, som en ’Översjäl’] kan i sammanlänkning med Solens själ 
träda in i ett tillstånd av kunskap-genom-varande och finna dess 
gudomliga aura vara dess egen innersta essens. Där finner sig sjä-
len konsubstantiell med denna All-Själs – Brahmas – utstrålning. 

28 Frågan om Jesus impulsgivare, Ljusets barn, hade själavandringsläran är 
f.n. oklar, men Dödahavsrullarna tyder på att vissa ”uppstående” själar förvänta-
des vara identifierbara via deras kroppsliga tecken, ungefär som tibetanerna letar 
efter nästa iteration av sin Dalai Lama. Tanken anknyter till karmaläran, som up-
penbarligen inkluderar ett somatiskt uttryck – återfödelsen i ny kropp!
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Nu är det bara det gudomliga Intellektet (Nous) som snuddar vid 
Själen i dess stilla bidande, och strålar i den in Skapelsens myste-
rium.
 Många individuella Översjälar är associerade med detta 
formlösa ljus, med Solens själ. Plotinus talade om ’varelser, sida 
vid sida om Varelsen’ (VI.4.4 i MacKenna). Alla dessa väsen är på 
samma plan och på den här nivån är det poänglöst att kalla dem 
Översjälar. Här finns bara en Översjäl, en ena Själ från den stånd-
punkt där ljus genomtränger ljus och alla själar är förenade med 
varandra. Men om du talar ur [den kosmiska] manifestationens 
perspektiv, då måste du tala om ett individuellt Överjag. Alla 
varelser sammanhang är något som ligger steget innan manifesta-
tionen. Hinduerna skulle kalla detta (solära Logos) Brahma eller 
Atma. Och hinduerna säger att Atma är Brahma! På den nivån vi 
talar om är Översjälen sammanbunden med den kosmiska själen... 
På själens nivå talar man om en eller många själar eller ’en och 
många’ – sådan är den verkliga Existensens inre natur. På samma 
sätt är det med människans intellekt – alla delar samma intellekt, 
men olika filtrerat beroende på den inkarnerade varelsens karma 
eller plats i den stora leken.”29

De himmelska bilderna kanaliseras genom 
jordiska hus vilka i sin tur återverkar på planeterna

Genom att lokalisera zodiaken via länkningen till födelseplatsens koordi-
nater uppstår nya reaktioner mellan himmel och jord. Tecknen vrider sig 
(förutom i en födelse i soluppgången i Vädurens tecken) i förhållande till 
de jordiska “husen” och de senare får nya “tillfälliga husägare”. För enkel-
hets skull kan vi säga att husen har samma innebörder som deras motsva-
rande tecken i den naturliga zodiaken, Väduren = egot; Oxen = min föda 
och mina pengar; Tvillingarna = mitt intellekt och min kommunikation 
och rörelse; Kräftan = min trygghet och mitt hem – för att bara nämna den 
första, ”personalistiska” tredjedelen. Den här enkla tudelningen i ovan och 
nedan återknyter till tillvarons två primala dimensioner, den positiva och 
den negativa polariteten, men redan i ”himmelen”, zodiaktecknen, ligger 
den delning förgestaltad.

 Långt från Purusha och Prakriti – där allt började – är det Vatten- 
och Jordtecken som representerar naturalismens synsätt, en plattmarks-

29 Damiani – Astronoesis, s. 337, små tillägg av undertecknad.
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vision om man så vill, och som ligger närmare Prakriti, Naturen eller 
Modern. Den positiva polariteten kan upplevas helt ogripbar av platt-
marksborna, men är (åtminstone i teorin) utgör Eld- och Luftelementen 
förlängningen av Purusha/Gud och skulle kunna illustrera en levande och 
medveten kontakt med en högre existensordning. Den söker de bästa av 
de ”positiva” implementera i den handfasta lägre verklighet vars verklig-
het de flesta ändå är eniga om. Dessa ”eldsjälar” är förstås rena pesten för 
de som ren gått ner sig i gyttjiga lerspår och helt och hållet identifierar sig 
med Naturens lägre aspekt. Redan med zodiakens första tecken, Eldens 
Vädur, sker alltså en ”vertikal” intervention från det gudomliga in i den 
naturliga värld som kan illustreras av det slöa kreaturet Oxen på andra 
plats, sannerligen en bra bild för Prakriti, Modern eller den passiva Natur 
som väntar på att förverkliga något av all den potential hon bär inom sig! 
Vid tredje anhalten, Tvillingarna, är det dags för en ny injektion från ovan. 
Här använder den Verkliga Människan till Jorden (efter Syndafallet och 
utdrivandet från Paradiset, enligt en del). Ormen bringade i själva verket 
Merkurius gåva, enligt gnostikerna som såg något mycket positivt i Adam 
och Evas förlust av sin loja och oföretagsamma kreatursmentalitet i Para-
diset! Hinduismens älskande Par (Mithuna) påminner misstänkt om Adam 
och Eva! 

 Himlavalets dagliga rotation medför att planeterna ändrar bete-
enden beroende på vilka hus de för tillfället råkar äga. När astrologin tog 
fart under det babyloniska riket differentierades t.ex. Venus beroende på 
om hon var morgonstjärnan (synlig i öster kort före soluppgången) eller 
aftonstjärnan (synlig i väster efter solens nedgång). I boken Religions of the 
Ancient Near East (1973) förundrade sig religionshistorikern Helmer Ring-
gren över Venus dubbla natur. Som morgonstjärna betraktades Ishtar30 
som en ledare i krig medan hon som aftonstjärna var en erotisk Venus 
(s. 60). Hade Ringgren, Sveriges auktoritet i ämnet vid denna tid,  funde-
rat lite djupare och kanske inte i missriktad snobbism ignorerat astrologin 
som informationskälla, hade det stått helt klart att Venus om morgonen 
färgas av sin position i öster, som i zodiaken löst kan sägas motsvara den 
Mars-styrda Väduren, ett krigiskt tecken. I väster hittar man förstås Ve-
nus i sitt eget härskarläge i Vågen, symbol för den harmoniska sexuella 
unionen. Hur svenskarna kanske inte är de bäst lämpade att diskutera 
Mellanösterns själsliv ser man också över Ringgrens naiva konstaterande 
att den assyriska härskaren Ashurbanipal (600-talet fvt) hade ett bibliotek 
som bl.a. innehöll en förteckning över hela 3 000 gudar (s. 53-4) medan den 
babyloniske kung Hammurabi något årtusende dessförinnan listat ”cirka 

30 Jfr. bibelnamnet Esther, Est(e)rellas chips och Aster-ologi.
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20 stycken”, vilka senare Ringgren tolkar som de gudar som ”i praktiken 
betydde något”. Professorn förefaller helt omedveten om möjligheten att 
dessa 3 000 gudar var resultatet av de dåtida vetenskapsmännens kartlägg-
ning av stjärnhimlen, en stjärnkatalog av den typ man i extremt nedban-
tad form och långt senare hittar i t.ex. alexandrinen Ptolemaios Tetrabiblos. 
Ändå har Ringgren bara någon sida tidigare kommenterat att ordet för 
”gud” skrevs med ett tecken som ”ursprungligen betydde stjärna”. Enligt 
Wikipedia31 var Ashurbanipal uppenbarligen en astralt intresserad härs-
kare. I ett bevarat uttalande säger han att han i sitt palats vårdat sig om 
”all guden Nebos vishet.” Nebo (eller Nebu) korresponderade som sagt till 
Merkurius, intellektets och skrivförmågans planet även i Indien, och var 
i Egypten (under namnet Thoth) uttryckligen astrologins skyddspatron. 
Mer behöver kanske inte sägas förutom möjligen att astrologin inte längre 
innehåller en Venus så kapabel att ändra karaktär som att ömsom repre-
sentera amour och ömsom krig! Kriget sköts numera helt av Mars och Ve-
nus olika positioner på himlen färgas av vilket världsligt hus hon befinner 
sig i, vems hennes disponent är, och enligt hinduisk syn, om denna husets 
tillfälliga ägare är god eller ond. En del kan säkert i detta se en misshandel 
av den ursprungliga läran efter att den kom i västerlänningarnas händer 
och t.o.m. resultatet av ett ont patriarkat som förvekligat  eller missrepre-
senterat Venus (kvinnan och hennes tilldelade planet)!

 Visserligen finns något av planetens essentiella kvalitet alltid kvar, 
var den än befinner sig på himlen, men därtill får den också en “verksam 
natur”. Med gammal katolsk (aristotelisk) terminologi drar planeten på 
sig en accidens, en tillfällig egenskap genom att gästa ett visst tecken/hus. 
I vissa fall kan det räcka med att en planet själv blir tillfällig ägare till ett 
verkligt gott eller ont hus för att dess verksamma natur ska bli likadan. Ett 
remarkabelt exempel är just Venus, härskare i den negativa polaritetens 
Oxe. Men när Venus själv stiger i öster blir den en verksam illgörare! Så ej 
när Venus istället stiger i öster i Vågen sitt andra härskarläge i den positiva 
polariteten. Här förnimmer man i den indiska traditionen en svag fläkt 
från den gamla assyriska tanken att Ishtar blir krigisk som morgonstjärna, 
bara att hinduerna har en långt mer preciserad lära. Reglerna som avgör 
varför vissa får en verksam godhet eller ondska/problemskapande natur, 
medan andra planeter förblir neutrala och sin essens trogna, ligger djupt 
begravda i hinduiska sanskrittexter som aldrig översatts till annat språk. 
Här redovisas bara regelverket, och detta tycks vara allt som finns att läsa 
på engelska! Den indisk-amerikanske astrologen Narasimha Rao har grävt 
fram uppgifterna ur någon ålderdomlig text han inte ens givit namnet på. 

31 en.wikipedia.org/wiki/Ashurbanipal
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Tabellen nedan bara utgångspunkt för den analys som följer, och läsaren 
kan memorera dessa turer vid ett senare tillfälle om intresset vaknar för att 
söka göra en egen ”psykoanalys” av den svenska nationalsjälen utöver de 
teman boken valt att kommentera.

 Planeternas verksamma natur (förenklad presentation)

Ascendent Yogasignifi-
kator

Verksam 
välgörare

Verksam 
neutral

Verksam 
illgörare

♈ Väduren --- Sol, Mars, 
Jup --- Mer, Ven, 

Sat

♉ Oxen Sat Sol, Mer, Sat Mars Måne, Jup, 
Ven

♊ Paret --- Ven Mån, Mer, 
Sat

Sol, Mars, 
Jup

♋ Krabban Mars Mån, Mars, 
Jup Sol, Sat Mer, Ven

♌ Lejonet Mars Sol, Mars, 
Jup Måne Mer, Ven, 

Sat

♍ Jungfrun --- Mer, Ven Sol, Sat Måne, Mars, 
Jup

♎ Vågen Sat Mer, Ven, 
Sat --- Sol, Mars, 

Jup

♏ Skorpio-
nen --- Måne, Jup Sol, Mars Mer, Ven, 

Sat

♐ Skytten --- Sol, Mars Måne, Mer, 
Jup Ven, Sat

♑ Sten-
bocken Ven Ven, Mer, 

Sat Sol Mars, Jup

♒ Vatten-
bäraren Ven Ven, Sat Sol, Mer Måne, Mars, 

Jup

♓ Fiskarna --- Måne, Mars Jup Sol, Mer, 
Ven, Sat

 

De 12 husens innebörder motsvarar ungefär zodiaktecknen men listas i ett 
appendix. Nedan följer hållpunkter för att bedöma planetens stöd för ho-
roskopets innehavare. En specialare bör nämnas: yoga- eller föreningssig-
nifikatorn (yoga karaka). Enligt indisk astrologi är detta en viktig planet 
som samtidigt äger både ett hörnhus (1, 4, 7, 10)  och ett triangulärt hus (1, 
5, 9). Den binder samman världsligt genomslag (hörnhus) med andlig 
plikt (dharman/trikona-husen). Jag kommer inte att nämna Sverigehoro-



Rece
nsio

nsk
opia

2. Zodiaksymboler och livsyttringarnas spelregler 

91

skopets yoga karaka som sådan utan lämnar till läsaren att själv försöka 
lista ut vad planeten ifråga kan tänkas betyda i denna funktion.

• De tillfälliga härskarna över de triangulära kona-husen är verksamma 
välgörare.

• Den tillfälliga härskaren över ett angulärt kendra-hus är en verksam 
illgärningsman om den är naturligt god och verksamt neutral om den 
är en naturlig illgärningsman!

• Månen listas inte för rajasiska tecken. I de passionerade tecknen av-
görs Månens funktionella natur av om den är tilltagande (före fullmå-
nen) eller avtagande. Tilltagande Måne är en naturlig välgörare och 
blir därför en verksam illgörare om den äger ett hörnhus. En avta-
gande Måne är omvänt en naturlig illgörare och blir därför verksam 
välgörare om den äger ett hörnhus.

• De tillfälliga härskarna över husen 2, 8, och 12 är verksamt neutrala. 
Av dessa är det åttonde mer illvilligt än de andra två.

• De tillfälliga härskarna över hus 3, 6 och 11 är verksamma illgärnings-
män.

• En planet i rollen som yoga karaka anses därmed vara en excellent pla-
net!

Efter att ha tagit notis om planetens verksamma natur baserad på vilka 
hus den förfogar över, kommer nästa steg i analysen: var befinner sig då 
planeten själv?

• En verksam välgörare är en gynnsam planet i horoskopet. När verk-
samma välgörare befinner sig i angulära och triangulära hus ger detta 
goda resultat.

• Verksamma illgärningsmän i nämnda hus är inte bra, såvida inte hu-
set är mycket starkt [i andra avseenden].

En verksam illgärningsman i något av de onda dussthana-husen (3, 6, 8, 
12) ger goda resultat genom att neutralisera husets onda innebörd! (Som 
noterat påverkar de goda och onda husen den ”verksamma naturen” hos 
den planet som utifrån tecknet som stiger i öster råkar bli tillfällig ägare 
till huset/livsområdet. Det är nu inte den enda faktorn som avgör om en 
planet blir verksamt god, ond eller neutral, men övriga spelregler synes 
vara väl förborgade kunskaper. Den västerländska experten på hinduisk 
astrologi, David Frawley konstaterar i sin introduktionsbok lite luddigt 
att: ”naturliga välgörare, även när de är tillfälligt ondsint disponerade, 
kommer åstadkomma en del gott. Naturliga illgörare åstadkommer en del 
skada även när de är funktionellt goda.” (s. 135) Men bara två sidor tidi-
gare var Frawley tydligare: ”När en planet är tillfällig ägare till två hus 
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[vilket alla utom Sol och Måne är], och ett av husen är ont och det andra 
gott, är det starkare eller viktigare huset det som avgör om planetens ef-
fekt primärt är till hjälp eller till skada.” Ordvalet ”effekt” är kanske inte 
det bästa eftersom den bästa astrologin är den som filosofiskt insett att det 
inte råder något orsak/verkan-förhållande mellan planet och den levande 
varelsen (eller nationen). 

 Exempel: Undertecknad32 har t.ex. den oälskade Saturnus som 
ägare av ett ont och ett gott hus. Saturnus är en naturlig illgörare då den 
drar gränser och till sist ändar jordelivet. I den meningen kan det passa 
väl att Tvillingarna i 1a huset gör den Stora Illgöraren till ägare över det 
8e dödshuset som redan i sig är ont. En annan hinduisk regel säger, som 
noterat, att Saturnus placerad i ett ont hus är ”innesluten” av och tar ud-
den av det onda i huset. Men för Tvillingarna i 1a är det Saturnus tillfälliga 
ägarskap över det 9e filosofihuset – enligt hinduismen ”det bästa huset”– 
och detta förvandlar den till en verksam välgörare åtminstone i nionde-
husfrågor. Men någon sockersöt figur som kränger wellnessfloskler eller 
säljer sig till peptalk-föreläsningar kommer aldrig denna Saturnus att bli! 
Som representant för 9e huset för den högsta vetenskap mänskligheten 
kan aspirera på – religion och filosofi – kommer Saturnus naturligtvis att 
dra mot frågor om Ödet, lagbundenhet och karma. Ingenjörsplaneten blir 
nu systembyggare av högre typ, en metafysiker. Det är inte förvånande att 
den här boken skrivits av någon vars filosofihus antagit den obevekliga 
Saturnus karaktärsdrag och vars husägare dessutom lagt sig i ett promi-
nent hörnhus för att få mer genomslag i denna värld relativt en del andra 
planeter.

 En annan hinduisk regel som saknas i västerländsk astrologi är 
den om kringrännandet. En planet kan bli hämmad och instängd genom 
t.ex. en ond omgivning, vilket skadar den. Den här omständigheten kallas 
Papakartari Yoga, och beskrivs som att de blockerande planeterna befinner 
sig i intilliggande tecken. Men samma resonemang kan också appliceras 
på en gruppering inom ett enda tecken, enligt Mandelbrots observation av 
naturen tenderar att skala upp eller ned sina ”grundplaner”. Skulle en pla-
net vara instängd mellan elaka planeter kommer den att försämras, men 
hur mycket beror på andra faktorer. Vissa planeter är lättinfluerade, som 
t.ex. Månen, Venus eller Merkurius. Lycka den som mottar en planetas-
pekt från någon planet som gör gott i horoskopet – det kan bli en livlina ut 
ur belägringen! Sverigehoroskopet innehåller just en sådan här belägring 
inom ett enda tecken och förklarar mycket av nationens karaktär! Hindu-

32 Se horoskopet i Appendix 2.
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isk astrologi innehåller plågsamt mycket regler för bedömningen av pla-
neterna i ett horoskop, men läran om deras verksamma naturer är den 
kanske mest suggestiva. Namnet framkallar associationer till Aristoteles 
fyra orsaker, och då främst ”den verksamma orsaken”. Plotinus vägrade 
tro planeterna var kausala krafter men medgav som idealist att allt är ett 
skeende i det gudomliga medvetandet att astrologerna korrekt noterat 
att tillvaron samtidigt manifesterar samma grundprincip eller ”Form” på 
skilda nivåer och, i linje med Platon, på ett diffust och komplicerat sätt här 
nedan alltsedan de himmelska tecknen hos oss bildar komplexa och sam-
mansatta Former. Astrologin ”funkade”, men inte som en mekaniker fö-
reställer sig saken utan som studie i omen, av tecken för de observanta att 
ta notis om. Ju mer man studerar ovanstående schema för de verksamma 
naturerna, desto tydligare framstår det som genomtänkt, trots att tiden 
fått oss att glömma. Varför saknar Jag/Du-axeln (Väduren/Vågen) neu-
trala planeter? Är det för att detta är en bräcklig axel, en ”antingen-eller”-
situation där ingen planet kan hålla sig neutral? Och vad om Fiskarna som 
naturligen korrelerar med den världsliga förlustens 12e hus? Inget annat 
tecken möter så många ”verksamma illgörare” på sin väg som Fiskarna 
när det söker spela förstafiolen som ascendenttecken! 

 Vad som verkar vara rena självmotsägelser finns också, det ge-
mensamma hellenistiska och hinduiska schemat för planeters upphöjelse 
anser att krigiska Mars mår alldeles utmärkt i Stenbocken, förmodligen för 
att den Lilla Illgöraren här hålls i ”herrans tukt och förmaning”, ägd eller 
disponerad den Stora Illgöraren, begränsaren och kontrollören Saturnus! 
”Ont ska med ont förgöras” och bara stor ondska rår på liten ondska. Mars 
”upphöjelse” handlar därför inte så mycket om något gott i sig som att den 
i Stenbocken söker avvärja eller förhindra det som från fall till fall bedöms 
som olyckligt eller går stick i stäv med Stenbockens egen härskarambition! 
Men upphöjelseregeln sätts ur spel när tiden mer exakt snurrar fram Sten-
bocken till ascendentläget. När allt fokus ligger på saturnisk kontroll och 
skadebegränsning (i sig ett elände för mer frisinnade och expansionslystna 
ascendenttecken), då förvandlas naturligtvis den omoraliska och laglösa 
Mars till en verksam illgörare! Det är ingen motsägelse, ascendenttecknet 
som bygger på ett specifikt ögonblick i tiden ges företräde framför det all-
männa resonemanget.

 I den hinduiska astrologin är karma från tidigare liv en viktig 
punkt vid bedömningen av ett horoskop. Sverigekartan kan också bedö-
mas på ett snarlikt sätt även om till horoskopet för förra Regeringsfor-
men (1809) strikt talat lika gärna skulle kunna ha beskrivit en helt annan 
själ och att ”Elvis lämnade byggnaden” någon gång före 1974 års ändrade 
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grundlag. Ett spännande ämne som delvis faller utanför ramarna för den 
här boken är frågan om gruppkarma och kollektiv reinkarnation. Begripli-
gen sker ingen grundforskning i det sekulära Sverige. Det  gör paradoxen 
desto större att det var en svenskättling, Xerox-kopiatorns uppfinnare 
Chester Carlsson som donerade en förmögenhet till den reinkarnations-
forskning som pågår vid University of Virginia och de första drygt 30 åren 
ledd av barnpsykologen Ian Stevenson. Även Arthur Guirdham, en kring-
resande engelsk landsortsdoktor av det slag som inte finns längre, kom 
genom märkliga omständigheter att upptäcka ett fall av gruppåterfödelse, 
en skara medeltida fransmän som reinkarnerad inom ett geografiskt be-
gränsat område i England. Han skrev några böcker om fynden och sina 
märkliga bekräftelser i obskyra arkiv av uppgiftslämnarnas ofta detalje-
rade berättelser. Det föreföll som dessa återfödda individer, alla en gång 
medlemmar av den kätterska franska katharsekten, vilka begick kollektivt 
självmord hellre än att lämna sig till Inkvisitionen, nu hade återfötts med 
en högt utvecklad andlig sensitivitet och förmågan att se längre än genom-
snittliga individer. (Ger en övertygad martyrdöd verkligen ”pluspoäng” 
vid en senare återfödelse?) Skeptiker lusläser naturligtvis varenda rad i 
dokumentation av fenomen av detta slag. Deras enda syfte är att förklena 
eller misttänkliggöra blotta möjligheten att verkligheten är större och mer 
förunderlig än den modell de själva avstannat vid, till följd av antingen in-
tellektuella begränsningar eller bara dålig karma (ytterst sett samma sak).

 Hinduisk astrologi betraktar i synnerhet horoskopets 5e hus som 
ett utlopp för god karma (purva punya) men nätet innehåller bara enstaka 
referenser till 8e som dålig karma, vilket dock undertecknad sedan länge 
haft en känsla av att det är i egenskap av att distinkt stå på tvären med 5e 
och indikera Död istället för Liv! (Tänk symbolerna Skorpion och Lejon.) 
Det 12e huset sägs indikera karma – bra eller dålig – som härrör från det 
närmast föregående livet medan det hus som angränsar 1a egohuset på 
andra sidan, 2a ekonomihuset, i det här sammanhanget sägs avslöja näst-
kommande liv! Tankarna ter sig naturligtvis spekulativa, men underteck-
nad har själv drömt intermittenta tidigare liv-drömmar sedan barndomen, 
fragmentariska scener, nästan som små semestervykort från andra tider 
och platser, och har lustigt nog Solen (själen) och minnesbringaren och 
intellektets Merkurius i just 5e huset. Det verkar som att stress eller vik-
tiga händelser i livet utlöst dessa drömmens antydningar om kopplingar 
”bakbakåt”... När det gäller ett nationalhoroskop blir 5e huset mer av en 
indikation vad gott (eller mindre gott) landet för med sig från sitt eget för-
flutna och huset är, som vi ska se, ohyggligt viktigt i Sverigehoroskopet.
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3. Fler spadtag i astrologins kosmologi

Astrologins kategorier gör det mer än troligt att den är såväl antik kosmologi 
som filosofi uttryckt i en annan dialekt. Man kan kalla den maskerad teosofi. 
New York-filosofen Anthony Damiani påvisade detta i sin studie Astrono-
esis. Hur mycket av det tankestoff som hittas t.ex. i hinduismen som också 
fanns i det gamla Babylon går bara att spekulera över. Orientalisten Thomas 
McEvilley ser tecken på att tvåflodslandets befolkning ägde själavandringslä-
ran, men går inte närmare in på saken. Under hellenistisk tid var det definitivt 
så,1 men om det var grekiskt tänkande (i sig påverkat av hinduismen) som 
spritt sig till Babylon, är svårt att säga. Här är några punkter från antik kos-
mologi som utan större problem kan identifieras i astrologin.

1. Individualiteten motsvarar Gud. Hinduismens enskilda atmas (själar) är 
mellan sig vitt skilda speglingar av den stora Atma eller den Universella 
Själen med dess obegränsade möjligheter. Atma i sin tur betecknas som 
Brahmas inomvärldsliga uppenbarelse (Brahma med form).

2. Ur ett inomvärldsligt perspektiv är Atma synonym med Purusha som mö-
ter den ”lägre energin”, den formlösa Prakriti (den senare besynnerligt 
lik grekernas tanke om en formlös prima materia). Denna duad är påfal-
lande lik gamle Platons ”Gränsen” som ger en bestämmelse och faktisk 
verklighet åt den oförlösta potential som innebor i ”Det Gränslösa”. Långt 
senare i skapelsens stadier ses än tydligare tänkandet i dikotomier eller 
tvåfaldigheter som dag och natt, arbete och vila, uttorkande (solen) och 
återfuktande (månen).

3. Tre kvaliteter som är som universums tavelduk efter att Purusha och 
Prakriti satt en manifestation i rörelse. Långt senare möter denna treenig-
het på nytt i sinnesvärldens fenomen som t.ex. vätskans tre tillstånd, ”gas, 
flytande, fast”.

4. Fyra element, vilka också tillhör den materiella världen i ett sent skede. I 
den ”pytagoreiska” talserien 1-2-3-4 ser vi här tillvaron utvecklas från en 
punkt till att bli vår tredimensionella (kroppsliga) värld plus tidens och 
förändringens gång (dimension 4).

5. Det femte elementet Eter ligger under eller bakom universums manifesta-
tion men ska inte förväxlas med den mer primitiva Prakriti. Båda storhe-
terna påminner om grekernas physis eller Naturen (hon som enligt för-
sokratikern Herakleitos ”älskar att dölja sig”). Hinduismen säger att alla 
tankar och handlingar registreras i Etern (skt: akasha) och det är härifrån 

1 Se Hans Jonas klassiker The Gnostic Religion, fortfarande oundgänglig fastän 
skriven före publiceringen av texterna från Nag Hammadi-fyndet i Egypten 1945. 
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karmiska livsöden för människor (och nationer) sedan portioneras ut 
(via de fyra elementens blandningar till skilda kreationer) när det är 
tid att födas. Spelplanen till ett liv format av de fyra elementen står att 
finna i Etern.

Det här är ett förenklat förslag till uppställning/indexering, antiken hade 
en uppsjö av mer eller mindre komplexa modeller och i den indiska Sank-
hya-filosofin, som har tydliga beröringspunkter med den underförstådda 
astrologiska världsbilden, ingår delar av ovanstående i de 25 tattvas eller 
”identifierbara principer”. Indologen Alain Daniélou citerar en obskyr text 
som koncist introducerar världens tillblivelse så här (parentetisk text är 
hans):

“Uppsättningen av arketyper (vilka står att finna i alla existens-
former) används och regleras av den Kosmiska Intelligensen, den 
”Stora Principen” (mahat), en manifest form av Purusha, också 
kallad Kunskapsobjektet (khyati), Idén (mati), eller Intelligensen 
(buddhi). Den manifesterar sig i de levande varelserna genom för-
mågan att förstå (jnana) eller deras medvetande (prajna). Den har 
också givits namnet Den Magiska Kraften (asuri).”2

 Hinduismen har många namn för samma principer och en så snå-
rig mångfald av infallsvinklar att det är lätt att gå vilse och tro att det 
handlar om ett otal världsbilder. Här ska bara sägas att det finns så tydliga 
likheter med nyplatonismens tankar om Den Enes tudelning som via det 
gudomliga Intellektet (Nous) – jämförbar med hinduismens Mahat/Buddhi 
– leder till en självmedveten Gud, att man kan fråga sig hur starkt det 
österländska inflytandet egentligen var. Det mesta tyder på att Väst har 
Öst att tacka för att vi alls lämnade våra skitiga djurhudar och de ger-
manska urskogarna… Daniélou noterar att identitet förutsätter denna 
Stora Princip och i världstillblivelsen är det ahamkara (”jag-göraren”) som 
skapar upplevelsen av ett individuellt jag, en sen utveckling i den gamla 
kosmologin. En  intelligent och planerande Gud-i-tillvaron återfinns som 
ett centrum i vart ting som det enda som skänker varelsen dess existens. 
Samma ord, ahamkara, kan beteckna principen bakom ascendenten (lagna) 
eller egopunkten i astrologin, och det skulle vara skälet till att även horo-
skopets 1a hus är ett dharma-hus, ett gott och förpliktigande hus. Bristande 
respekt för kroppen (som i askes) är bara motiverad för den som söker Gud 
på högre nivåer, som tar sig an dharma på en annan nivå i tillvarons spel. 
För den kosmiska manifestationens andra princip, Prakriti, listar Danié-

2 While the Gods Play, s. 69
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lou listar några av dess synonymer: pradhana, det fundamentala elementet; 
Brahma, det gränslösa Varat;3 avyakta, Potentialen; bahudatma, Multiplicite-
tens princip, och sist men inte minst den kända termen maya – Illusionens 
kraft. De övriga 23 tattvas utvecklar sig sedan i det initiala mötet mellan 
Purusha och Prakriti. Vad astrologin sysslar med är således livsformer i 
slutet av en kedja ”förtätningar” som metafysiken spårat tillbaka till de 
allra tidigaste och mest allmänna grundprinciperna. Vi är ursprungligen 
mäktiga varelser som reducerats rejält i självmedvetande efter att ha tril-
lat ner i ett djupt brunnshål (kristendomens Syndafall) varifrån vi bara 
ser vår närmaste miljö och dessutom bara med jordiska sinnen som fil-
trerat bort merparten av verkligheten. Det är inte svårt att från detta ta 
ett ytterligare ett steg och betrakta Sverigehoroskopet som ytterligare en 
filterbubbla adderad till det gemensamma mänskliga predikamentet. Plo-
tinus var säkert inte den första att säga att ”alltet existerar i alla, men inte 
i samma omfattning.” Det kan redan nu sägas att Sverigehoroskopet från 
1974 förefaller en smula bipolärt: det tecknar viljan att vara större än de 
största men drar också (kompensatoriskt?) mot ”mindre än de små”! Är 
detta ett tecken på att socialdemokratins jämlikhetssträvanden aldrig fick 
något verkligt genomslag? Att vissa i Sverige växer på andras beskostnad? 
Att rovdjursprincipen faktiskt regerar i skymundan, trots fint tal om det 
humanitära Sverige? Är Lundin Oil (Petroleum), f.n. under utredning för 
möjligt folkrättsbrott, representativ för de hemliga drivkrafterna i Sverige? 
En ondska som inte tvekar att profitera på människor i nöd för att berika 
sig? Socialdarwinism i dess värsta form.

 Det krävdes ett stort samtida snille som utvecklaren av artificiell 
intelligens och senare filosofen Kenneth M Sayre att knäcka det flertusenå-
riga problemet med hur Platons sista tankar, löst skisserade av hans elev 
Aristoteles, hänger samman med Platons svårbegripliga ålderdomsverk 
Filebus. I en banbrytande studie4 lyckas Sayre genom noggrann textana-
lys länka samman till synes omaka begrepp och finner att Platon verk-
ligen förfinade sin lära om Former eller Idéer till något som påminner 
om både Pytagoras och hinduismen. Purusha och Prakriti ser ut att vara 
Platons Gränsen och Det Obegränsade, den senare storheten också känd 
som Den Obestämda Dyaden eller Det Lilla och det Stora i Aristoteles re-

3 Prakriti som Brahma - annars känd som världsskaparen i den hinduisk tre-
enigheten Brahma-Vishnu-Shiva, upplevs främmande. Men nyckeln är att Brahma 
i meningen oändlig, passiv existens är identisk med Atma, den universella själen. 
I nyplatonismen kallas den senare rätt och slätt Själen (med stor begynnelsebok-
stav).

4 Plato’s Late Ontology – A Riddle Solved, 1984
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dogörelser för mästarens sista förläsningar om tillvarons inre natur. Hin-
duismens Purusha är, så vitt vi vet, Gud som outgrundligt går ner i den 
lägre energin (fantasifullt utbroderat som ett kopulerande pre-kosmiskt 
par). I mötet med Det Obegränsade, Det Andra, skapas alla de Former 
som i nästa skede även de interagerar med Det Obegränsade (”oändlig 
potential”), med resultatet att vad kineserna hemvävt kallade ”de tiotusen 
tingen” i vår fenomenvärld blir till, alla dagsländor ur evighetens perspek-
tiv. Eftersom både ”ettan” och ”tvåan” befinner sig utanför Tiden är den 
universella manifestationen evig som de antika grekerna hävdade, om än 
inte i exakt samma mening. Långt senare nyplatonister utmejslade Platons 
sista insikter i det extrema. Syriern Proklos (400-talet) lär ha skrivit över 
åttio böcker varav bara de viktigaste (kan förmodas) har överlevt. Till dem 
hör Teologins element, en koncentrerad beskrivning av verkligheten i 211 
propositioner, där den avslutande lyder så här (minus Proklos egen kom-
mentar): 

”Var enskild själ går ned i sin helhet då den nedstiger i den tem-
porala processen [tidsflödet]. Det finns ingen del av själen som 
förblir där ovan medan bara en del av själen går ned.”

I formuleringen anas svagt en gammal stridsfråga där Proklos går emot  
Akademins tidigare ledare Plotinus som tänkte sig att själen visst inkar-
nerar eller ikläder sig en kropp partiellt! Plotinus såg inga logiska hinder 
för att den högre delen av själen likt en bläckfisk kan skjuta ut flera ar-
mar samtidigt och faktiskt vara reinkarnerad i flera jordiska människo-
öden. Filmregissören Krzysztof Kieslowski gjorde 1991 sin förstummande 
vackra och tankeväckande Veronicas dubbelliv på detta tema, och lät för 
tydlighets skull samma aktris spela själens båda förkroppsliganden i de-
ras separata jordeliv intill i ett av filmens klimaktiska ögonblick den ena 
– på semesterresa i annat land – får en hastig skymt av sin jordiska dub-
belgångare. Själavandringsläran var förbluffande ”mainstream” i antiken. 
Den romerska poeten Ovidius skaldar i sitt episka diktverk Metamorfo-
serna med reinkarnationstanken i bakhuvudet. Traditioner berättade att 
den skarpe tänkaren Pytagoras mindes tidigare jordeliv och för den väs-
terländska filosofins portalfigur Platon var själavandring naturligtvis en 
självklarhet. Före honom hade poeten Pindar och filosofen Empedokles 
visat sin förtrogenhet med läran.
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Det sublunära suget  (människa, vet din plats)

Till den antika och senantika astrologins sju planeter, som modifierar och 
”knycklar till” själen inför dess framträdande i ett jordeliv hör också må-
nens norra och södra nod, matematiska entiteter som märker ut var må-
nen på sin färd två gånger i månaden korsar solekliptikan för två veckor 
på nordliga och två veckor på sydliga latituder. Den kaldéiska astrologin, 
som fördes till grekerna några århundraden före vår tideräknings början, 
kom från mottagarkulturen också att i någon mån influera Indien.5 Den 
äldsta hinduiska astrologitexten refererar direkt till grekerna och är cirka 
ett århundrade yngre än Manilius Astronomica (författad under kejsar Au-
gustus välde). Manilius å sin sida hänvisar till traditioner han på sin tid 
redan uppfattar som mycket gamla och dessa torde vara den ursprungliga 
kaldéiska astrologin. Att Indien hade en astrologi före Alexander den Sto-
res härjningar framgår av äldre hinduiska skrifter som just nämner ”de-
monerna” som sammankopplades med sol- och måneklipser. De hänger 
lite löst i den gamla världsbilden men anses – naturligtvis – tillhöra Mörk-
rets kvalitet.6 Traditionellt tillhör noderna skaran av illgörare men likväl 
finner man särskilt den norra månnoden Rahu tydligt aktiv i horoskop för 
framgångsrika. Detta är förvisso i linje med det ”demoniska begär” eller 
rovdjursdriften att ”sikta mot stjärnorna” som tecknas av denna ”skugg-
planet”. Vi kommer att se hur den här symbolen spelar en mycket olyck-
lig roll i det svenska nationalhoroskopet och indikerar den drevmentalitet 
inte mindre än banala lyckodröm som driver nationalsjälen…

 Jorden, solen och månen på rät linje skapar förmörkelser av sol 
eller måne. Hinduerna formulerade det som tanken om en demon (demo-
ner bebor den sublunära sfären, rymden under månen) som avundades 
gudarna i den supralunära sfären, och sökte sälla sig till dem. Demonen 
hann lura till sig en droppe av gudarnas odödlighetselixir innan en av de 
eviga i vrede klöv demonen i två delar. Det äregiriga Drakhuvudet eller 
Rahu kommer sedan i evig tid att i retrograd (backande) rörelse färdas 
genom zodiaken. Demonens huvud betecknar den begärsfulla månen när 

5 Se även: www.projecthindsight.com/articles/hellenistic.html

6 I treplansmodellen i förra kapitlet är den tamasiska eller mörklagda värl-
den knuten till vår planet som djurlivets hemvist. Det är intressant att notera hur 
indisk astrologi placerar mänskligheten i den rajasiska världen som båda kan för-
nimma ljus och mörker vilket innebär att människan eller åtminstone hennes själ 
intar en mer upphöjd position än själva den värld hon valt att födas till. Sådana här 
tankar sitter naturligtvis illa med uttalade djurvänner, vilka kanhända själva varit 
djur i ett tidigare liv och nu känner en spontan hemlängtan, ett själsminne av de 
intellektsbefriade djurens enkla och direkta, kanske ärligare, tillvaro...
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den påbörjar sin klättring upp mot allt högre nordliga latituder relativt 
den normerande solbanan (zodiakbältet). Men för en lunär varelse att höja 
sig över solbanan (normen) är samma sak som hybris, och inviterar ett 
framtida fall. 

Omvänt indikerar därför den hals-
huggna Draksvansen eller Ketu 
något avskuret, bestraffat eller lik-
giltigt (det sistnämnda eftersom 
det riktningsgivande och drivande 
huvudet nu saknas). Vid astrolo-
giska tydningar kan begärets de-
mon Rahu och övermättnadens 
Ketu bete sig bättre eller sämre be-
roende på kringfaktorer, något 
som det finna anledning att min-

nas när Sverigehoroskopet dissekeras. I praktisk astrologi avgörs noder-
nas beteende i hög grad av hur deras respektive värd, härskaren till zodi-
aktecknet som gästas, fungerar. Viktigt är också om t.ex. demonens 
disponent är en i grunden god eller ond faktor och även dess verksamma 
karaktär som väl- eller illgörare. Sveriges sönderfall dessa år fortlöpande 
parallellt med att officiell propaganda försäkrar att landets ekonomi 
blomstrar och att vi, trots lite friktioner, lever i det bästa av länder, kan 
ledas tillbaka på att landet mellan 2002 och 2020 passerade en besvärlig 
cykel gestaltad av girighetens  norra månnod. Detta utlöser frågan om vil-
ken av planeterna som är dess disponent och ordergivare under denna tid, 
vem, kort sagt, som talar så intensivt om vår ekonomiska blomstring. 
Dessa ting ska, som sagt, utredas i kommande kapitel men redan nu kan 
avslöjas att det bakom den här ”demoniska” välståndspropagandan döljer 
sig lycko- och tillväxtbringaren Jupiter, som i Sverigehoroskopet dessvärre 
har en dålig dag... 

 Delningen i supra- och sub- motsvarar Platons beskrivning av en 
högre värld i besittning av verklig existens och en lägre värld som trots sin 
begärsfulla natur och sina försök att efterlikna den högre och förebildliga 
världen ändå aldrig blir mer än en ”process”, ett oupphörligt vardande.7 

7 Stjärnhimlen betraktades i antiken som en sinnebild för det eviga och 
stilla, medan det sublunära livet under de i sig vandrande planeterna ständigt 
tvingades ömsa ormskinn för att vidmakthålla sin halvexistens. Arterna består i 
kraft av deras förankring i Idévärlden, men de individuella förkroppsliganden har 
inte samma tur.
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För att gå från ett naturens dödliga barn till att bli en av gudarna måste 
”halvblodet” Herkules utföra zodiakens 12 stordåd och gå upp en nivå i 
spelet, höja sig från den sublunära naturen och sitt eget irrationella biolo-
giska substratum – sin tendens att som ”blandad” själ identifiera sig med 
djurriket på Jorden, och ta parti för sin högre, rationella själ som själv är 
en av de tallösa Idéer eller Former som bebor Platons högre verklighet där 
tidlös och genuin existens råder. Den rationella själens förlaga är greker-
nas Nous eller det gudomliga Intellektet, förlagan till naturens flödande, 
sekventiella medvetande. Den jordiska människans intellekt (Merkurius/
Buddhi) är inte samma Buddhi som Sankhya även kallar Mahat, den Stora 
Principen! Förvirrande, men en förklaring till varför Merkurius kallas 
”upphöjd” i Jungfrun trots tecknets/hemvistens kontradiktoriska mix av 
Sattva och Jordelementet. Buddhi är således ”upphöjd” i förhållande till 
Jungfruns predikament och vad man här ska sträva efter. I praktiken tycks 
Merkurius-i-Jungfrun fungera mer en jordnära och ”gat smart” variant av 
Buddhi än det kosmiska Intellektet. Lite vassare än sina omgivningar och 
självmedveten om det. Hinduismen ser det ordinära mänskliga tankeflödet 
som en del av Sinnelaget eller Manas,8 tecknad av astrologins Måne. Den 
verklighet människan finner sig inbäddad i är som en enorm vattenvirvel 
i sig och vattenvärldens – Naturens – ockupanter rör sig mellan de otaliga 
små och komplexartade ”vattenvirvlarna”, absorberade i ett ”kretslopp”. 
De som rör sig är de levande väsen som hinduerna kallas jivatmas eller le-
vande själar. Deras återfödslar inom Naturens domän kan ses som ett hop-
pande mellan olika vattenvirvlar – var en representerade av sitt horoskop 
motsvarande en viss tidpunkt. Inte alla födslar är till planeten Jorden även 
om det öde som skapas på Jorden kräver att bli friköpt här. Själen är en 
observatör och upplevare men den solära myten om Herkules gäller inte 
alla. En del är tvärtom stadda på ”vägen ned” för att fördjupa sig i sådana 
erfarenheter man kan göra på planeten Jorden.

”Vi behöver påminna oss att den kognitiva varseblivningen var-
ken är ett fysiologiskt eller ens ett psykologiskt skeende, utan sker 
i intellektet, den högsta fakulteten inom den sammansättning som 

8 Jfr. sankritordet manas med Mensa, en grupp som berömmer sig av ovan-
ligt hög IQ. Det säger något om hur lågt västerlandet fallit, att en så låg fakultet 
som den Månen representerar anses vara måttet på intelligens! Engelskans ”men-
suration”, mätbarhet, avslöjar åter hur Väst fallit pladask för lockelsen i den sublu-
nära sfären att mäta upp, t.ex. månens passage i segment av tid, och sedan inbilla 
sig att detta är den högsta eller t.o.m. enda formen av kunskap! Månen och den 
upphöjda Jord-Merkurius har viss släktskap i deras pragmatiska orientering.
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kallas människa. En så hög fakultet, faktiskt, att den enligt platon-
ska filosofer går bortom tidens och rummets kategorier.”9 

Vägen från bestial flockmänniska till individ som vaknat upp till medve-
tenhet om det gåtfulla sambandet mellan kollektivism och individualitet 
som är Vattenbärarens – den kosmiska Människans – privilegium att för-
valta, den vägen kan inte beträdas av dem som helt lever helt sublunärt 
och drivs av ett degraderat psyke där sinnets begär håller i piskan och ver-
kar som den ledande principen. Arbetslinjens barn är födda att slava till 
dess de börjar ställa sig frågor om tillvarons natur och om människolivet 
verkligen var menat till all denna futtighet bara för att på nåder få bekosta 
flyget till Thailand två gånger om året och där stressa ned. Och än värre: 
leva detta skitliv på bekostnad av den underklass som bojats vid service-
funktioner – t.o.m. medelklassen ska numera ha sig en eller ett par slavar 
som gör uppgifter åt sig! I antikens Rom kunde åtminstone slavar som 
skötte sig väl befrias, i landet Sverige talar politikerna istället om att arbeta 
tills man stupar! Hur är det möjligt att politikerna spottar ur sig detta hån 
gång på gång utan att svenskarna upprörs mer, kanske plockar fram hö-
gafflar och facklor och marscherar mot Stockholm!? Inte för inte tecknar 
Månen eller sinnelaget (manas) något utan egen ledarförmåga, en ansikts-
lös folkmassa. Transponeringen som länkar ”folk” och ”flock” är talande.

 Precis som individer i USA går samman i förenade class actions10 
och tar strid mot ondsinta företag, kan själar aggregera sig ”i himlen” och 
i nästa logiska steg framträda som gruppsjälar på Jorden, vilka alla är del-
mängder av samma karma (gärningar, tankar av visst slag). Den svenska 
folksjälen kan ses som en aggregation av tio miljoner individer som av nå-
gon historisk anledning är mer eller mindre tajt förbundna med varandra. 
(Nationalhoroskopets splittrade natur tyder på att ett antal olika karma-
typer söker uttryck inom Sverige och en del av dem i konflikt med var-
andra – precis som verkligheten ter sig.) Men det är inte alls säkert att en 
kritisk massa av dagens svenska medborgare bar nationaliteten ”svensk” i 
det historiska skede som resulterade i landets nuvarande horoskop. Det är 

9 Wolfgang Smith, essän Esoterism and Cosmology: From Ptolemy to Dante and 
Cusanus, 2004

10 Svenska Staten sökte underkänna samernas ”class action” i Girjasmålet 
(ensamrätt till jakt & fiske på egen mark, 2016) med argumentet att en by inte 
kan företräda enskilda individer och så döda hela processen innan den ens startat! 
Rätten underkände Statens lömska beteende; samebyns minst 1 500 år gamla histo-
ria vägde tyngre (www.samer.se/4997). Sommaren 2018 var det så dags igen, trots 
ordknapphet ville närighetsminister Damberg (s) inget hellre än anlägga gruvdrift 
och profitera på områden samerna använt för sin renskötsel.
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alltså inte de enskilda själarnas vandringar som Sverigehoroskopet sum-
merar. Svensk kanske man bara är i ett liv och sedan aldrig mer. Kartan 
måste ses som något fristående, som en fingervisning från Tiden själv om 
vad tiden är liden för Sverige, inte mindre än vilka typer av möjlighet lan-
det representerar. På frågan om det är någon skillnad mellan en ”folksjäl” 
och ett horoskop ställt för ”nationalsjälen” blir svaret att i Sveriges fall fly-
ter begreppen samman. Mer om det i nästa kapitel. Plotinus var som sagt 
öppen för att själar kan ockupera flera kroppar samtidigt, vilkas livsbanor 
delvis överlappar varandra i tiden. Man kan tänka sig att ambitiösa själar 
arbetar på bred front, med flera medvetandekomplex samtidigt. Man kan 
spekulera i att andeväsendet i så fall skjuter ut sina tentakler och gör entré i 
tidens flod och fyller ut en rumslig kropp vid olika tidpunkter (under skil-
da astrologiska indikationer) i syfte att få uppleva olika delar det kosmiska 
partituret översatt till jordiska händelser.11 Var går t.ex. gränsen mellan 
Sverige och USA idag? Är det inte uppenbart att vissa intressen inom eller 
utanför Sveriges gränser söker släcka vårt kollektiva medvetande genom 
att ersätta svenska med engelska i tid och otid? Undertecknad har ibland 
funderat hur stor andel av Andra världskrigets tyska nazister – alla goda 
och hyggliga samhällsmedborgare utifrån sitt dåvarande perspektiv – som 
sedan återföddes som ”perfekta nordbor”. Tanken är analog till den om 
sammanblandningen av Sverige och USA men sträcker sig nu över flera 
jordeliv. Det som möter ögat är långtifrån hela historien om den svenska 
folksjälens sammansättning i denna historiskt skakiga övergångstid. Vår 
kollektiva själ arbetar i lika hög grad som en enskild själ med flera sam-
tidiga projekt, med flera karmiska knutar som måste lösas. Det är uppen-
bart att det i Sverige både finns en så djupt rotad rasism att nazirötterna 
ur det metafysiska perspektivet är uppenbara, men också att samhället 
innehåller starka motkrafter, vilket härrör från en annan delmängd själar 
med ett annat karmiskt bagage som i denna tid förfallit till betalning. Ofta 
nog går det skiljelinjer även inom en människa, vilket förklarar hur lätt 
vi har att använda olika måttstockar i olika frågor. Nobla och vidsynta 
i ett ämne och så förstockade och småaktiga i ett annat. Horoskopet är 
synliggjorda vattenvirvlar eller medvetandekomplex och de flesta kartor 
är ganska konfliktfyllda! Man hittar kanske en karta på 200 (mellan tum-
men och pekfingret) som går helt i harmonins tecken, och då handlar det 
inte sällan om så privilegierade födslar att individen kör i gräddfilen livet 
igenom. Människor födda vackra utvecklar normalt bara en bråkdel av 

11 Det vore poänglöst att besätta t.ex. tre kroppar vid relativt samma tid-
punkt eftersom det skulle ge i princip samma liv, enbart modifierat av den lokala 
faunan – en kroppslig yttring som lyssnade till björkarnas sus och en annan som 
såg palmer vaja för vinden...
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genomsnittsmänniskans begåvning eftersom de åker räkmacka genom en 
stor del av livet.  De blir genast skådebröd i en kapitalistisk kultur som lär 
ut att man ska försöka tjäna ännu mer på sina tillgångar. Mer intressanta 
är de horoskop som tecknar krafter som bryts mot varandra – här kan den 
korresponderande livsupplevelsen resultera i antingen rena skitstövlar el-
ler individer som starkt förnimmer livets oförenligheter och kämpar för 
att göra världen till en bättre plats. Stor kamp kan resultera i en stor män-
niska.

De fyra elementen

Metafysiken hos Platon och många av dem som under nästan 800 år pas-
serade genom hans Akademi uttryckte tankar som kan tyckas ha föresvä-
vat astrologins skapare, babylonierna, kaldéerna (och allt vad folken ge-
nom historien kallats i det som nu är Irak och Iran). De gamla grekiska 
naturfilosoferna käbblade om vilket element som var det primära – roten 
till tillvaron – och senare sökte Aristoteles i naturvetenskaplig anda sche-
matisera de fyra elementen. All denna tankemöda är typisk för materialis-
mens missriktade försök att förtingliga det som egentligen är medvetan-
deprocesser – så kallad filosofisk idealism. Ur medvetandeperspektivet 
gjorde metafysikern (och tragiskt nog senare riskkapitalisten!) David Fide-
ler ovanstående montage, som infogar de fyra elementen i Leonardo da 
Vincis vitruvianska människa. Illustrationen kommer från Fidelers Jesus 
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Christ – Sun of God.12 Tyvärr skapar Fideler viss oreda i sitt montage och 
listar Eld över Luft i den platoniska läran om den tredelade Själen (Jordele-
mentet lämnas utanför den andliga världen). Trots eldslågan som huvud-
knut på statyer av den ”upplysta” Buddha och samma eldslågor på de 
församlade som mottog ”Helig ande” en tid efter Jesus ”himlafärd” rim-
mar Fidelers elementlista illa med den högra spalten som placerar det av-
lägsna gudomliga Intellektet – Nous – på nivå med kroppens subtila sjunde 
energicenter. Det översta centrat (chakra = hjul) befinner sig i själva verket 
i människans subtila och osynliga kropp någon decimeter eller två ovanför 
hjässan. I gamla indiska texter kallas det högsta energifältet ”den 1000-bla-
diga lotusblomman” och eftersom 1000 är en metafor för ”obegränsat antal 
dagar” anknyter människans ”tron” till Saturnus tron i sjunde himmelen, 
samma Saturnus som också representerar tidens oändlighet, inom juden-
domen också kallad ”den Gamle av Dagar”.13 Genom att flytta ned Fide-
lers topplacerade Eld till hjärtchakrat överensstämmer plötsligt hans val 
av den passionerade thymos – hjältemodets bultande hjärta! – med astrolo-
gins polarisering av Saturnus och Solen, med den luftblå, allomfattande 
men smått distanserade Vattenbäraren relativt djurens  passionerade kon-
ung Lejonet (hjärtats tecken). Här är då den ”kosmogoniska axel” som in-
dikerar att människan växer fram ur sitt animala dvs. levande hjärta, ur 
sitt centrum - ur Livet. Men bara till den höjd den överordnade noetiska 
tanken – det gudomliga Intellektets blåkarta – föreskriver. Jämför med 
förra kapitlets tankar i samband med Tarotkortet ”Styrkan”! Fidelers 
klipp- och klistrabok från 90-talet visar sig vara lite av ett hastverk, precis 
som internet blivit. Den som söker nätet hittar mängder med illustrationer 
av den mänskliga kroppens sju subtila energifält som i allmänhet plagierar 
de en annan modell som saknar den här integrala kopplingen med anti-
kens kosmologi. Vissa traditioner kan blivit missförstådda och korrupta 
med tiden och ersatta av rationaliseringar (Ptolemaios försökte t.ex. för-
klara de tre kvaliteterna som årstidsmarkörer). Men ofta är det möjligt att 
skönja den ursprungliga idén...

 Från ett helt annat håll kommer bekräftelse på justeringen av Fi-
delers schematik. Från sydöstra Europa och Trakien kom orfismen, en lära 
som bl.a. innehöll själavandring, och som blev populär under hellenis-

12 En vilseledande betitlad och spretigt kompendieliknande bok med mäng-
der av koncist beskrivna illustrationer från hemliga eller esoteriska läror genom 
den västerländska historien. Vitruvianen och kringinformationen sägs beskriva 
den hellenistiska kosmologin.

13 Antikens Medelhavsfolk ansåg att judarna dyrkade Saturnus som sin 
gud, troligen på grundval av epitet som detta.
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mens kulturella smältdegel. Den syriske 200-talsplatonikern Iamblichos 
skrifter är nästan helt förlorade, men via citat hos andra författare har litte-
raturforskare lyckats rekonstruera innehållet i hans bok om själen, De Ani-
ma.14 Boken tecknar rapsodiskt allsköns dåtida teorier om själens beskaf-
fenhet och påminner om att ovanstående resonemang bara är ett synsätt. 
Materialisternas syn att själen bara var en funktion av kroppen (samma 
som i dagens sekulära Sverige) förtjänar inte ens att föredras här. Det gör 
däremot en passage som visar att Fidelers skiss i ”modifierad” form har 
historisk bäring. I referensen till orfikernas religion säger Iamblichos:

”[En del menar att] elden är själens substans, eller att luften andas 
in i kroppen som en själ såsom det enligt Aristoteles sägs att de 
orfiska dikterna beskriver en själ som träder in i oss [kroppsliga 
människor] från universum, buren av vindarna, när vi andas. Det 
förefaller klart att Orfeus såg själen som en enhet och skild [från 
den fysiska kroppen], och att från Själen framsprang många upp-
delningar och att många mellanliggande ”andor” [eller ”andar”] 
sänkte sig ned från denna universella Själ och blev till individuella 
själar.” (s. 33). 

Forskarna Finamore och Dillon noterar hur Iamblichos i denna korta pas-
sage knyter samman två citat från Aristoteles, vilket gör det möjligt att 
identifiera orfikerna som en filosofisk skola som också var känd för att 
opponera tanken om själen som ”hetta” (eld) och istället knöt den till det 
”svalkande” elementet (vatten). Detta ger en tågordning där den Univer-
sella Själen själv liknas vid Luft och att ur den flödar många små ”ande-
dräkter” (var och förstås en klädnad för den gudomliga gnistan i var och 
en, symboliserad som Eld). Dessa ”luftens andar” blir till själar genom att 
före det jordiska förkroppsligandet gå in det nedkylande elementet vat-
ten. T.o.m. här hittar man kopplingar till den hinduiska Sankhya-läran 
eftersom jivatma – den levande själen – liknas vid en illusorisk spegling i 
vattnet av den verkliga själen som inte gått ned sig i vattnet eller Naturen! 
När indisk astrologi därför beskriver Solen som symbol för jivatma eller 
”själen” syftas på det här livets inkarnerade ”levande själ”. Vem vem, en 
intellektuell och distanserad Sol-Tvilling i detta liv kanske nästa gång åter-
vänder som en sentimental och empatisk Sol-Kräfta! Den högre principen 
kanske vill erfara hur det är att vara alla sorters ”levande själar”? En viktig 
fråga som f.n. inte kan besvaras är huruvida orfikerna likt de grekiska na-

14 ”Alla” tycks ha skrivit sin De Anima i antiken och senantiken, funderingar 
över själen var mer populära då än psykologin någonsin varit i vår tid, åtminstone 
i Sverige där de gamle trodde man ”blev sjuk i huvudet av att tänka för djupt”.
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turfilosoferna såg de fyra elementen som rent materiella. Aristoteles kri-
tiserade dem för detta, men han missförstod mycket. Efter att ha lämnat 
Platons Akademi och gått igenom åtminstone tre olika synsätt ifråga om 
själen slutade han som en ren materialist! Till en början var Aristoteles 
ännu anhängare av Platons tanke om själen som en evig och separat Form. 
Efter det gick han igenom en period där han trodde de kosmiska sfärer-
nas fina Eterelement var själens ”stoff” och kan ha missuppfattat hindu-
ismens doktrin om det femte elementet som beläget utanför tid och rum! 
Också Sankhya-filosofin betraktar dock Etern (akasha) som en subtil mate-
riell kvalitet, det är i detta Naturens dolda substrat karma lagras. Efter sin 
”eterperiod” landade Aristoteles till sist i ett insiktslöst förstadium till den 
moderna västerländska materialismen där han bara såg själen som en po-
etisk omskrivning för den tillfälliga föreningen av Form och Materia. Nu 
kunde han inte längre tänka sig en Form förutan ett materiellt hölje. Idag 
har som bekant till och med Aristoteles missbruk av Platons Former – som 
han såg som enbart mentala abstraktioner härledda ur det materiella livet 
– bantats ned till ett minimum. Allt som nu återstår är död materia som av 
en händelse råkat arrangera sig så att medvetet liv uppstått. Så går en civi-
lisation från Guldåldern ner i becksvart mörker, excellerar i det materiella 
men förlorar sin själ (eller åtminstone kunskapen om den)! 

 Dubbelexponeringen av de fyra elementen på den vitruvianska 
människan är oprecis även på ett annat sätt om man jämför med Sank-
hya. Enligt denna filosofi är det mer korrekt att tala om de fem elementens 
bakomliggande principer (tanmatra-s) än elementen själva, men ”Eld” och 
”Vatten” är så enkla och slagkraftiga etiketter att de går hem bättre än att 
likt hinduerna (och Proklos!) komplicera schematiken till det yttersta. Den 
intresserade hänvisas till någon av (eller gärna båda) de franska orien-
talister som nämnts, initierade presentationer av Sankhya. Än viktigare 
är dock att minnas att de fyra elementen tjänar som metaforer för skilda 
medvetandetillstånd vilka också kan uttryckas som skilda världar. Mate-
rialisten (Jord) har ett annat medvetande, ett annat sätt att se på ”saker” 
än t.ex. den känslomässiga Vatten-människan. De två elementen i fören-
ing förstärker varandra: starka känslor och en ostoppbar dragning åt det 
kroppsliga eller materiella!

 En bekräftelse på misstanken att Saturnus, den Gamle av Dagar (i 
astrologin världsligt kopplad till ålderdomen i både den östra och västra 
traditionen) ska sammanlänkas med den hinduiska yoga-doktrinens sjun-
de och högsta energisäte – den Universella Själen eller t.o.m. något där-
bortom – kommer från ett oväntat håll. Den äldsta bevarade av alla mys-
tika judiska texter, Sefer Yetzirah (”Formationens bok”), tros härröra redan 
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från det första århundradet och är således lika gammal som västerlandets 
äldsta bevarade astrologiska text, Astronomica. En del ser inflytande från 
platonismen i denna koncisa och halvt ogenomträngliga text. Lyckligtvis 
hann ett judiskt ”helgon” under sitt 48 år korta liv översätta texten från he-
breiska till engelskan och kommentera. Från kapitel 2:6 och delar av Aryeh 
Kaplans kommentar kommer här en remarkabel indikation på att hinduis-
mens 1000-bladiga lotus (kronchakrat), planeten Saturnus, och ”därovan” 
Sankhyas Purusha eller Intellekt (Buddhi) och den grekiska filosofins gu-
domliga Intellekt (Nous) alla tycks springa fram ur mänsklighetens uråld-
riga vishet. Det är en och samma Princip vi ser uttryckta på olika sätt och 
på skilda verklighetsnivåer. Den eviga vishetens anhängare menar att den 
inte är kulturbunden. Den är inget mindre än en uppenbarelse från en hö-
gre värld, redo att springa fram i varje tid och kultur hos de mottagliga. 

Han formade substans ur kaos 
och gjorde icke-existensen till existens
Han karvade väldiga pelare ur luft, som inte kan gripas
Detta är ett tecken
[Alef med dem alla och dem alla med Alef15]
Han förutser, förvandlar och gör allt som formats och allt som
uttalats ETT NAMN
Ett tecken för detta ting: tjugotvå objekt i en enad kropp.

Tidigare i Kaplans kommentar fastslås att kaos ”graverades och karvades” 
ur vatten och att ”Vatten” alluderar till SefiraChakmah (Vishetens utflöde 
eller princip, se bild på det kabbalistiska trädet), basen för den efterföl-
jande fysiska skapelsen. Vatten i vår värld denoterar den mest primitiva 
andliga roten som det existerar i universat Atzilut, den högre domän där 
Sefirot existerar som en kartritning för det som senare följer i världstillbli-
velsen. Är då inte Chakmah besynnerligt likt Platons Vatten som en Form 
i den högre Idévärlden? Likt platonismen och i synnerhet nyplatonismen 
ser denna judiska text vår värld som den nedersta och minsta, föregången 
av flera tidigare ”formationer”. Det hebréiska alfabetets bokstäver ligger 
fördelade i det schema som senare kom att kallas Livets Träd och är en 
universalnyckel för att förstå vår värld och ting bortom den.16 Likt Hera-
kleitos dolda Natur noterar Kaplan att också Chakmah (astrologins meta-
foriska Vatten) är osynlig eller icke-existerande i förhållande till vår mani-

15 Alef är det hebréiska alfabetets original till grekiska Alfa, ”A”.

16 Det kabbalistiska trädet dubbelexponeras ofta på en människokropp, likt 
det hinduiska energisystemet eller den vitruvianska människans överlappning 
med Platons tredelade själ.
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festa värld. Ordet för substans (mamash), påpekar den skriftlärde, syftar på 
det som går att förnimma vid beröring. Sådant är kriteriet för den materi-
ella världen, vilket i sin tur påminner om astrologins Jordelement och naiv 
realism!  (Verklig på dess egna villkor men maya ur ett högre perspektiv.) 
Intressant är hur astrologins Måne och de lägre vatten den råder över så 
tydligt pekar på den Vegetativa Själen och begär. Men detta är då vatten 
som fallit och attraherats till Jord eller materia. De högre vattnen är något 
helt annat!

 De ”luftpelare” Skapa-
ren karvar låter sig inte som 
det kroppsliga gripas och för-
nimmas genom beröring. Kap-
lan påminner att Luft tidigare i 
Formationens bok har identi-
fierats med andningen, vilken i 
sin tur är knuten till Keter, den 
första Sefiran. Luften identifie-
ras också som bokstaven Alef. 
Formationens bok fastslår att 
Vatten finns där nedan, Eld 
därovan och Luften i mitten. 
Kaplan inser (likt underteck-
nad i samband med Fidelers 
placering av Elden högst invid 
den vitruvianska människan) 
att Kronans eller Keters roll - 
och därmed Luften - som den 
högsta placeringen, blir motsä-
gelsefull. Men problematiken 

är bara skenbar eftersom andningen/Luften inte är ”gripbar”. Denna Se-
fira, säger Kaplan, ”representerar en nivå bortom det mänskliga intellektet 
och den enda plats denna Andning låter sig manifesteras är i de lägre Sefi-
rot.” Trots att Luften även i denna judiska tradition är en metafor för Den 
Högste (Saturnus är således Gud i relation till vår skapelse) som i Livets 
Träd ockuperar en plats över Chakmah och Binah (ordinärt, sinnligt medve-
tande, jfr. hinduismens manas), manifesteras Den Högste först på en nivå 
under dem. ”Luften som inte kan gripas” är därmed Keters eller den gu-
domliga Kronans emanation. Gripbar blir den först när den kanaliseras 
genom ”pelarna” eller de sju lägre Sefirot. Guds ande genomsyrar hela 
universum, Purusha, den kosmiska Människan. Kaplan knyter i en längre 
kommentar det citerade partiet till mänsklig kognition och hur ”kaos” och 
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brus stör våra sinnen i vardagsmedvetandet men hur medvetandeföränd-
rande övningar kan ge åtkomst till det högre medvetande som Keter/Kro-
nan är villig att ge oss. Saturnus talesätt är passande nog ”mindre är mer” 
– den som fastar och offrar världens goda uppfattar så mycket mer av till-
varon än övergödda grisar till slakt på lönsamhetens altaren. Saturnus tra-
ditionella kopplingar till askes och världslig försakelse (för att inte tala om 
döden) vittnar om behovet av att lösa upp det flimmer av mytologiska 
fantasier, indoktrinering och propaganda som driver oss inifrån istället för 
att var och en äga en klar blick för livets, samhällets och politikens verkliga 
förhållanden. Den människa som stillar sitt sinne kommer att mer påmin-
na om en gud bland lerkrus som lämnats kvar på drejskivan, halvfärdiga. 
Det är dock värt att åter notera att Livets Träd växer i en värld före vår 
materiella, en värld. Keters Alef- eller ”A”-position och kopplingen till Luft 
(gr: Aer) är så lik den hinduiska schematiken för den subtila strukturen 
innanför/bortom vår fysiska kropp att man måste bli förundrad. Elemen-
ten kan reduceras till ”bara materiella grundämnen” enbart om man själv 
är en materiell tänkare, som Aristoteles. Helt klart fanns det mängder med 
sanningssökare som förstått att använda fenomen från vår värld som me-
taforer för högre verklighetsplan.

 Om man lämnar tidig judisk mystik och återvänder till den filoso-
fiska idealismen som den satt spår i astrologin, representerar de fyra ele-
menten således skilda verklighets- eller medvetenhetsplan, vilka vart och 
ett genererar en egen berättelse om vad livet handlar om. Nyplatonismen 
lärde i sann hinduisk anda att världen existerar som en följd av Enhetens 
utflöde till tvåfald och därpå till mångfald. Att som här dubbelexponera 
och tillbakaprojicera de fyra elementen på stadier före naturens manifes-
tation låter sig göras just därför att elementen redan existerar som tankar 
eller platonska Former i det gudomliga medvetandet. En kittlande följd 
av detta är att Nous/Intellektet på denna metafysiska nivå representeras 
av Luftelementet. Blir Nous till genom att tänka sig själv? Det låter som 
”hönan eller ägget” på toppnivå! Nej, precis som med Livets Träd finns 
något bortom även Keter den första Sefiran och det är den i någon me-
ning icke-existerande: nyplatonismens Den Ena, hinduismens ”Brahma 
utan form”. I synnerhet Proklos preciserade ytterligare Plotinus modell 
för hur utflödet ur Den Ena innehåller etapper vid vilka varje existensnivå 
konsolideras och bildar en loop eller slinga (en självsubsistent, ontologisk 
plattform), för att sedan flöda vidare ända ner till vår värld under vilken 
den stendöda materien tjänar som en nedersta gräns bortom vilket inget 
mer kan tänkas eller resultera. Det är genom att vända sig om och reflek-
tera över sig själv som Den Ena blir det gudomliga medvetna Intellektet. 
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(Detta är också vad som åligger varje människa som vill kalla sig mer än 
en grymtande gris!) 

Den ”förste” Guden verkar faktiskt sanslös men Proklos tvekade inte att 
titta in även i Guds innersta och systematisera Den det inte borde gå  att 
yttra sig om!17 Alla dessa nivåer gör numreringen rörig. Är Den Ena ”1” 
eller kan den räknas bort som en nolla eftersom den i viss mening inte ex-
isterar? I så fall blir Nous Gud eller Existens och  Själen nummer två. De 
Former som fortplantar sig ända ner i världen som förnuftsprinciper (lo-
goi) blir det gudomliga Parets ”vilsegångna” barn för den som betraktar 
Syndafallet som något beklagligt snarare än som uttryck för det gudomli-
gas Fullhet som ”spiller över” tills dess att den genomnegativa urmaterien 
sätter stopp.

 På det för alla former av darwinism pinsamma temat CSI eller 
ComplexSpecifiedInformation – de språkliga instruktioner som bygger de 
”oreducerbart komplexa” tingen i molekylärbiologins värld – säger sig 
Wolfgang Smith ana den gamla kristna läran att Gud använder ordet (lo-
gos), språk eller instruktioner, för att skapa världen. DNA är inget annat 
än språklig information som styr de levande varelsernas tillblivelse. Smith 
anknyter till tanken om att Nous är intellektet och verkar in i världen fast 

17 Proklos systematiska natur syns tydligt i hans födelsehoroskop: siderisk.
blogspot.com/2017/09/proclus-platonismens-systematiserare.html
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själv utanför tid och rum. Som en sekundär och bidragande form av ”ver-
tikal” kausalitet, vid sidan av Gud, räknar Smith änglarnas värld och det 
är naturligtvis träffsäkert att den inomvärldsliga representanten för Intel-
lektet knyts till Merkurius, en budbärare eller ängel. Man ska minnas att  
”änglar” är kristendomens sätt att maskera tjuvandet från äldre ”hednis-
ka” läror om att det bor gudar eller rättare deras förnuftsprinciper inom 
planeterna. I kristen tappning blir gudarna istället änglar. Även dessa 
höga väsen kan utifrån sin tidlöshet (planeterna dikterar tid bara för män-
niskorna på Jorden) skapa direkt in i människans sublunära värld utan att 
vara bundna till tidens sekventiella flöde. I sin essä Intelligent Design and 
Vertical Causality släpper Smith sin variant på CSI-bomben:

”Kan det förhålla sig så att förmågan till vertikal orsakan i själva 
verket är tecknet på intelligens? Det förefaller vara så: att agera 
’ovanför tiden’ är uppenbarligen en intellektuell naturs preroga-
tiv, födslorätten hos den varelse som förlänats med intellekt och 
fri vilja. Vertikalt orsakande är därför inget annat än intelligent 
förorsakande, medan de naturliga orsaker vår vetenskap ägnar 
sig åt i jämförelsen kan karaktäriseras som ’blinda’.”18

Så perfekt alla våra informationsfragment kommit samman i ljuv harmoni! 
Astronomica lyfter fram de tre Lufttecken som mänsklighetens arketyper, 
människan i tre modaliteter, den varelse på Jorden som ensam sägs ut-
rustad med fri vilja. Och till detta den nyss avslöjade kopplingen mellan 
Nous, orfikernas universella Själ, judendomens Keter och hinduismens  
kronchakra som kröner människan konung i denna låga värld. Vi är en 
potentiell gud i miniatyr och i bästa fall i konstruktiv besittning av Sa-
turnus, den sjunde himmelen och det rena förnuftets planet. Att den ast-
rologiska traditionen kopplat Saturnus till allt världens elände och t.o.m. 
döden är inget logiskt felslut. Saturnus märkliga spännvidd – Kronan och 
Döden – indikerar dock att man inte kan tjäna två herrar samtidigt, valet 
har alltid stått mellan Gud eller Djävulen, fullhet eller en slev korrumpe-
rande maktberusning för ett ögonblick i tiden. Saturnus många obegripligt 
storslagna kvaliteter kommer aldrig att förverkligas på den här sidan av 
kapitalismen i Väst, men läget ljusnar betydligt när Saturnus egen tidsål-
der anträder: tiden då den uppvaknade Människan ser sig själv som Den 
Väldige. Låt aldrig den kritik som tyvärr kommer att vidhäfta Sverigeho-
roskopet i de kommande kapitlen sudda ut insikten att nationen (eller dess 
”själ”) i grund och botten har en god Saturnus att knyta an till – om den 
så önskar – och att ingen enskild medborgare nödvändigtvis stillatigande 

18 Wisdom of Ancient Cosmology, s. 196
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måste acceptera landets onda Öde och inriktning. Visserligen tillåter inte 
landets skendemokrati förändringar av grundplanen, men Tiden har som 
sagt ett bokslut i förberedelse för det kapitalistiska styresskicket. Om inte 
människan förmår ändra sin situation har Tiden  en tendens att skifta ut 
gamla paradigm mot nya då och då...

 Jordelementet är en sinnebild för sterilitet: vid den tidpunkt en 
människa registrerar ett konkret föremål genom att fingra på det eller luk-
ta sig till det, i det skedet har den supralunära världens gudomliga Eld 
och medvetenheten om medvetenhet (Luft) redan gått vidare för att kre-
era nya världar eller slutprodukter. Därför blir i den praktiska astrologin 
mötet mellan Eld och Jord ofta friktionsfyllt. Ibland leder deras förening i 
horoskopet till en klar blick för materiens begränsningar och en förmåga 
att ”ta tjuren vid hornen” och visualisera praktiska lösningar på problem i 
det materiella. Materia är alltid en blockering, ett 100% negativt ”nej”, ett 
brutalt faktum man kreativt måste hitta sin väg runt. Ibland blir den be-
gränsande materien övermäktig och resulterar i enbart animalisk frustra-
tion inför oöverstigliga hinder. Då vaknar Mars, den mörka eldens planet 
och ger vrede och t.o.m. brutalitet. Innan astrologin signalerat ”markkon-
takt” och den lägsta verklighetsupplevelsen, finns naturligtvis andra typer 
av astrologiska sammansättningar eller indikationer. Vid dominant Vatten 
kan allt handla om livshunger, näringstillförsel och artens fortplantning – 
detta är den (med kristet språkbruk) ”själiska människans” dragning till 
naturen i dess lägre form. Det naturliga vattnets naturliga tendens är att 
falla nedåt, så Vatten och Jord bildar en sinnebild av själens syndafall eller 
preferens för en förening med det materiella substratet. I denna ”sublu-
nära” tillvaro – Jord och Vatten – hittar man dock de tusen och ett forsk-
ningsframsteg som blivit möjliga just genom att blunda för och förneka att 
verkligheten är större än mätbarhetsfolket kan föreställa sig.

 Att resonera enbart utifrån ett person- eller nationalhoroskops 
fyra element räcker inte, planeterna representerar också något av elemen-
ten och likt tecknen även någon av de tre kvaliteterna. Redan här finns 
stoff så det räcker och blir över vid granskningen av en kartas tendenser. 
Vid konflikterande budskap följer naturligtvis frågan om detta är vad in-
dividen (eller nationen) vill med sitt liv. Här ligger också astrologins pro-
blem: vissa varelser presterar bättre än horoskopen ger vid handen! Det 
kan bara bero på att den fria viljan tagit ett beslut i förhållande till de fak-
torer som kartan anger och vilka individen har blivit medveten om. Med-
vetande (Sattva) i kontrast till Ignorans (Tamas) är en huvudpunkt i hindu-
isk astrologi och som tur är karaktäriseras intelligensens och den aktiva 
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livsmotorn Solen som just sattvisk.19 Man kan växa sig större under ett liv 
än den karma som förde människan tillbaka till Jorden till att börja med. 
I sin Wisdom of Ancient Cosmology anför Wolfgang Smith den moderna ve-
tenskapens insikter om fotonerna och menar att de är en representation 
av det Primala Ljuset. Smith skulle anse nyplatonikern Plotinus, som höll 
elden för att vara det noblaste elementet, det i vår sinnevärld som ligger 
Övernaturen närmast, som mer modern än varje ateist eller skeptiker som 
krampaktigt håller sig fast vid sin tids vetande. Montaget med elementen 
och den vitruvianska människan måste betraktas ur flera perspektiv sam-
tidigt. Elden är inte högst på vertikalen (som i Fidelers ursprungliga mon-
tage) men den är ”högst” i bemärkelsen att vara central i människan. Elden 
eller Solen är människans hjärta och centrala Logos – hennes dominanta 
förnuftsprincip - den Levande Varelsen.20 Det är inte konstigt att astrolo-
gin ger Solen en preeminent betydelse för både människors och nationers 
liv och intelligens och låter himlakroppen härska över Lejonets tecken, 
symbolen för djurens konung. Eller, för den delen, låter den ”upphöjas” i 
Sonens (barnets) tecken Väduren. Vad Sverige och andra sekulära länder 
förlorat är antikens förståelse att livet inte är en slutprodukten av en blind 
evolution eller ens biologiskt till sitt väsen. Det dagens materialister kallar 
liv är i antikens ögon döden, så t.ex. Platon i sin berömda grottliknelse som  
indikerar att de levande förlagorna har sitt egentliga liv utanför de fångade 
människornas grotta (Oxen/2a huset/Hades port). Fångarna ser via skug-
gorna mot väggen ett liv vi - som människor - inte längre förstår existerar 
på en högre nivå av verklighet än den exiltillvaro vi själva råkar befinna 
oss i. Därav hinduismens ambivalenta uttryck jivatma – den levande själen 
är i själva verket bara en tillfällig reflex i ”vattnet” (Naturen) av en hö-
gre princip. Men det är vad vi är, individ eller nation, en levande entitet 
och det är vårt liv horoskopet tecknar. Metafysiken är en annan och större 
fråga. Varför boken ägnar plats åt det metafysiska beror på att Sverige för-
fallit till ett poänglöst och hektiskt liv utan förmåga att se sig ur det större 
perspektivet. Ett sekulärt land är ett överflödigt land som bara tjänar som 
varnande exempel för alla de levande själar som börjat anträda ”vägen 
upp”.

19 Livet är ”animaliskt”, dvs. levande men illustrerar just i detta rå kognitiv 
kapacitet. Solen eller dess naturliga 5e hus är en viktig faktor, när exakt födelsetid 
är känd, för bedömningen av en intelligens som går bortom Mensa-föreningens 
definition på intelligens, vilken vi tidigare sett har mer med Månen att göra.

20 För övrigt en indikation på vad Fideler ville säga med boktiteln Jesus 
Christ – Sun of God – genom engelskans ordlikhet ”son” och ”sol” antyder Fideler 
hur kristendomen övertog äldre stoff och hängde över axlarna på människan Je-
sus.
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 Proklos blev den siste store platonikern. I sin systematisering av 
den antika världsbilden såg han Gud (astrologins metaforiska Eld) och 
Materia (Jord) stå varandra närmast eftersom båda storheterna var helt 
enkla (icke-sammansatta). Gud bor verkligen granne med Kaos eller Djä-
vulen, vilket skulle kunna förklara den tendens till ilska som jag påpekat 
ofta kan ses i personhoroskop där Eld och Jord kolliderat på något sätt. 
(Idrottsverksamhet eller arbete i järnsmedjan ett utmärkt utlopp för denna 
medfödda störning). Zodiaken tycks faktiskt konstruerad utifrån denna 
gamla tanke, då vart Eldtecken omedelbart följs av ett  Jordtecken, vil-
ket visar att Proklos kanske inte var särskilt originell. Han var själv ast-
rologiskt intresserad och begrundade  uppenbarligen och drog filosofiska 
slutsatser av bl.a. de astrologiska traditionerna. Exakt hur gammal läran 
om de fyra elementen är, är oklart. Den är i vilket fall äldre än väster-
landets sedvanliga försök att framstå som nummer ett. Att Empedokles 
(400-t fvt) inte var de fyra elementens fader, fastslår historikern Thomas 
McEvilley i sin skattkista The Shape of Ancient Thought (2002). Emellanåt 
möter man förnekanden att babyloniernas astrologi skulle ha innehållit de 
fyra elementen, men det är ett dåligt antagande. De 28 lertavlor med horo-
skop som hittills grävts fram innehåller visserligen enbart ren astronomisk 
data, bl.a. planeternas positioner, och det finns inget bevarat material från 
Babylon av lärobokstyp Det är känt att en präst-astrolog vid namn Be-
rossus introducerade astrologin i västerlandet på 200-talet fvt. och även 
om hans texter gått förlorade finns förutnämnda samling fragment, De 
kaldéiska oraklen. Dessa korthuggna uttalanden citerade de nyplatoniska 
filosoferna gärna från eftersom lärorna från Öst betraktades med största 
vördnad.21 Texterna hölls för att vara gudomliga yttranden mottagna och 
förmedlade av en kaldéer vid namn Julianus och/eller hans son Julianus, 
känd som ”gudaframmanaren” (dvs. en magiker). Forskningen är oenig 
om textens ålder och härkomst och en del håller den från att härröra från 
100-talet och vara ett exempel på tidens religionsblandning. Men det är 
fullt möjligt att de här texterna innehåller gammalt babyloniskt stoff – kan-
ske sådant Berossos 300 år tidigare fört med sig till den grekisk-romerska 
världen. Elementen (gr: stoikeia) förekommer flera gånger i de fragment av 
de kaldéiska oraklen som bevarats. I Proklos kommetar till Platons dialog 
Timaeus finns t.ex. följande referens:

21 Efter Persiens invasion på 500-talet fvt. av det som idag är Irak kallas 
ofta de skilda stadsstaterna som Babylon och Ur Kaldéen. I Nya testamentet är 
magerna från Kaldéen stjärntydare som, det medger den kristna texten indirekt, 
med astrologisk metod listat ut att tiden var kommen för en mycket viktig persons 
födelse. När de ”vise männen” (magerna) säger att de sett ”hans stjärna i öster” an-
tyds astrologins klassiska tes om betydelsen av en tidpunkt som kan fixera Orien-
ten eller ascendentens gradtal i något av de 12 tecknen.
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”Dessutom lär assyriernas teologi ut samma doktrin, vilken gu-
darna uppenbarade för dem. För i den doktrinen sägs Demiurgen 
[Världsformaren] ha gjort hela världen ’utifrån eld [pyros], vatten 
[hydatos], jord [ges] och den all-närande luften [aithres=aer]’.”22

Här är de fyra elementen preexisterande. Världsskaparen kontemplerar 
dem som platonska Idéer eller förlagor i den ”Högsta Himmelen”. De 
sinnligt förnimbara elementen i vår värld har således sina förlagor i For-
mernas värld. Inte konstigt att de grekiska filosoferna blev förtjusta i de 
astrologiska lärorna. Här fanns material som passande väl in och komplet-
terade deras eget tänkande. Speciellt fascinerande utifrån sambanden mel-
lan Luftplaneten Saturnus/sjunde himlen, den hinduiska kroppslärans 
högsta energisäte och judendomens lära om Sefiran Keter och dess associa-
tion till Luft, är att även de kaldéiska oraklen singlar ut som speciell ”den 
all-närande luften”. Inget av de övriga tre elementen ges något särskilt att-
ribut. Helt klart är Luft det viktigaste, det all-närande och påminner där-
för om kopplingen till Nous/det gudomliga Intellektet.23 I zodiaken tänker 
man här närmast på den i teorin all-inkluderande Vattenbäraren, kaldéer-
nas Den Väldige: den väldiga rymden eller den kosmiska människan som 
också kan uppfattas som sin egen spelplan. För övrigt en betydande för-
djupning av Protagoras ytliga och egoistiska ”människan är alltings mått”!

 Den judiska profeten Hesekiel försmäktade vid Babylons floder 
under judarnas fångenskap på 500-talet fvt. Han återberättar en syn han 
haft av Guds tron eller högsäte (med kristallklar himlasfär ungefär som 
en glaskupa över världen). Att tronens omgivande “fyra levande väsen” 
bottnar i en astrologisk världsbild står utom tvivel eftersom de fyra väsen-

22 Assyrierna är här en generell beteckning för hela området längs Eufrat 
och Tigris. Fragment 67 enligt Majerciks uppställning.

23 Man kan också tänka sig en referens till stoicismens pneuma, ”solvindar-
na” som utgår från det i-köttet-vordna solära Logos och som kan betraktas som 
”all-närande” för allt som lever och andas i vår värld. 

 Platonisterna skilde sig från stoikerna genom att se orsaken till välden 
som skild från den substantiella världen. Stoikerna nöjde sig med ett evigt Världs-
förnuft (Logos) som verkade inom och reglerade sin kropp, det eviga universum. 
För en nyplatonist var inte Logos absolut utan bara ett pekfinger, ett ”ord” eller 
en förnuftsprincip nedlagd i denna världen som erinran om den bakomliggande 
värld, Själen, var i sin tur bärare av anhopningar av Nous Former som sina reg-
lerande principer. En skapare är distinkt från sin skapelse, det tycks vara plato-
nismens markering mot stoikernas lära. Återigen påminner nyplatonismen mer 
om hinduismen som också lär ut att Brahma om och om igen skapar visserligen 
långlivade men ändliga världar.



Rece
nsio

nsk
opia

3. Fler spadtag i astrologins kosmologi 

117

dena så tydligt kan identifieras med de fyra ”fasta” tecknen i zodiaken, de 
mörka och omedvetna, som indisk astrologi skulle säga. Skälet till Tamas 
- eller Mörkrets kvalitet - är förstås att den här kvaliteten indikerar den 
djupaste sömnen - mer eller mindre ostörd identifikation med världen. 
Kosmos sömn är en garanti för att den här platsen förblir stadig (och ”fal-
let” omedveten om sin del i en större och ljusare verklighet). Medveten-
heten, lik 1900-talets kvantfysik , har en tendens att beröva de sovande 
på deras ”fasta” och materiella verklighetsbild... Det är säkert grekernas 
världstillvända attityd som förvandlade den indiska tanken om omedvet-
na zodiaktecken till fasta och underförstått pålitliga tecken! När allt kom 
omkring älskade ju grekerna sitt homosex med unga pojkar och sin banala 
tävlingsinstinkt (olympiader). Vad fanns väl att vakna upp från när värl-
den var så fantastiskt inrättad för sinnenas njutning och kroppens exercis? 
In i denna dag dyrkar outbildade människor kroppen och sinnesretning-
arna och propsar på att duglighet i denna värld är det högsta goda.

 Åter till grekernas motsatser, judarna som med blandat medli-
dande och förakt betraktade grekernas krumbukter på idrottsarenorna. En  
Wikipedia-kommentar till Hesekiel24 är dock smått naiv: “de fyra väsende-
nas mänskliga form placerar dem i en annan kategori än de grip-liknande 
keruberna i Babylon och Assyrien. Hesekiels keruber behöver för att röra 
sig inte vända sig eftersom de står riktade ut mot de fyra kompassriktning-
arna”. Den här kommentaren ser på texten utan fantasi. Hesekiels fyra 
väsen representerar zodiakens fyra fasta hörn, de uttrycker världsalltet i 
dess fullhet. De behöver inte “vända på sig” – vilken babylonisk staty har 
för övrigt någonsin setts göra det förutom i fantasy-filmer? – eftersom de 
invid Guds tron alltid befinner sig samtidigt allestädes! Tid och lokalisering 
kommer senare i skapelseprocessen. Gamla gudomliga statyer med fyra 
huvuden (bl.a. inom buddhismen) har alltid betydelsen av att vara med-
veten i alla riktningar samtidigt. Studier av den judiska Henoks bok25 - He-
nok, den sjunde från Adam – avslöjar en splittrad och delvis korrupt bok, 
sammansatt av flera manuskript, en växande tradition. Forskningsläget 
idag är att de äldsta partierna inte är mycket yngre än profeten Hesekiel, 
en av den judiska intelligentia som under den babyloniska fångenskapen 
måste ha blivit imponerade av värdkulturens vetenskapliga nivå.26 Henok 

24 en.wikipedia.org/wiki/Living_creatures_%28Bible%29

25 Nästan glömd i västerlandet tills koptiska manuskript 1773 fördes till 
England av skotske upptäckaren James Bruce.

26 De var inte mer i fångenskap än att många valde att stanna permanent i 
tvåflodslandet sedan perserna vridit makten ur babyloniernas händer i slutet av 
500-talet fvt!
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innehåller vad som måste vara en litterär avknoppning från Hesekiels fyra 
väsen runt tronen - den första i raden av mystika judiska traditioner om 
Guds tron. Empedokles ”proto-rum” före den kosmiska rymden är förstås 
Eterelementet, den karmabärande matrisen till det som tar form. Den enda 
planet i indisk astrologi som förknippas med Eter är Guru (Jupiter) – den 
sjätte kretsen som visar hur Själen eller Platons Det Obegränsade fyller 
och manifesterar det Gränsen eller Sjunde Himmelen har angivit som vår 
värld. I kraft av sin eteriska natur bjuder Jupiter likväl ett medium och 
en väg bort från Saturnus/Kronos jurisdiktion över det mätbara (inkl. ti-
den). Att placera Hesekiels vision ”i” Eterelementet verkar dock leda fel. 
Sankhya ser akasha som ett medium och en mindre beståndsdel i tillvaron. 
Tronen med de fyra väsendena sannolikt ska placeras i den judiska visio-
närens vidöppna buddhi, det handlar om en inblick rakt in i den noetiska 
intellektsvärlden eller Buddhi (den gudomliga verkligheten). Det är Djup 
som skådar Djup. 

 I en översättning från 1917 av Henoks bok beskrivs de fyra väsen-
dena - proto-elementen (eller deras principer) - på följande sätt:

”På de fyra sidorna runt andarnas Herre27 såg jag (Henok) fyra 
närvaror, annorlunda från dem som icke sover, och jag lärde deras 
namn, för ängeln som ledsagade mig tillkännagav namnen och 
visade mig alla fördolda ting.
 Och jag hörde väsendenas röster i det de upphävde lov-
sånger inför härlighetens Herre. Den första rösten välsignar an-
darnas Herre i evigheters evigheter.
 Och den andra rösten jag hörde, välsignar Den Utvalde 
och hans utvalda som vidhäftar vid andarnas Herre.
 Och den tredje rösten hörde jag be för dem som vistas på 
Jorden, och bönfalla i andarnas Herres namn.
 Och jag hörde den fjärde rösten avvärja satanerna, förbju-
dande dem att träda inför andarnas Herre i avsikt att anklaga dem 
som vistas på Jorden.”

Förutom gåtfulla beskrivningar som ”dem som inte sover” och informatio-
nen att det verkar finnas mer än en Satan, kan med stor säkerhet noteras de 
fyra elementen i fallande ordning. Eld eller evigt rent medvetande välsig-
nar Gud genom sin eviga existens (Här är inte Eld liktydig med Gud utan 
bara hans shekina eller strålglans). Luft jämställs med Den Utvalde, må-
hända Luftplaneten Saturnus som kan beteckna grekernas Nous, den yttre 
ram som i djup begrundan kontemplerar sitt medvetandeinnehåll och ger 

27 Lord of the spirits
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upphov till alla  lägre världar. Likt Den Utvalde myllrar Nous av “de utval-
da”, av de rena Formerna eller intellekten. Tankarna går till en gudomlig 
hovstat som leds av Den Utvalde och ett entourage som “vidhäftar” deras, 
andarnas, Herre. Sedan kan man misstänka oreda eller textkorruption, för 
när bokens huvudperson förhör sig närmare om vilka dessa fyra röster/
väsenden är, svarar den ledsagande ängeln: 

”Den förste är Mikael, den nåderika och långmodiga. Den andre, 
som satts över alla människobarnens sjukdomar och skador är Ra-
fael. Och den tredje, som satts över alla makter, är Gabriel. Och 
den fjärde, som satts över den botfärdighet inför deras hopp som 
är arvtagare till det eviga livet, bär namnet Fanuel. Dessa är de 
fyra änglar (runt) andarnas Herre och de fyra röster jag hörde vid 
den tiden.” (kapitel 40) 

Det enda som krävs för att de fyra elementens schema ska stämma är att 
den andra och tredje byter plats. Rafael flyttas ned till tredje position - 
Naturen eller Vattenelementet har långa astrologiska traditioner som an-
knyter till lamentation och sorg. Vattnet är sorgens men också omsorgens 
element och Rafael ber förböner för de drabbade människobarnen! Upp till 
andra plats ska naturligtvis Gabriel flyttas, ärkeängeln eller serafen som 
råder över himlavalvets planetära makter. Frågan är om Gabriel är äng-
eln eller själen bakom Saturnus, Den Utvalde? Den fjärde ängeln Fanuel 
beskrivs gåtfullt men i klartext råder den över de förtappade själar som 
bönar och ber när de inser att det eviga livet inte fallit på deras lott. Detta 
är naturligtvis materialisterna som i elfte timman inser att “köttet ska ald-
rig kan ärva Himmelriket” och söker göra bot.28 Fanuel eller Phanael råder 
således över Förtappelsen. Jordelementet matchar väl den tidigare passa-
ge där det ännu inte namngivna väsendet håller de sataniska väsendenas 
alla anklagelser borta från Guds tron. (Gud tyar inte höra smådjävlarnas 
ständiga negativism?) I bilden på den vitruvianska människan och hos 
Platon faller Jordelementet som sagt utanför den andliga tillvaron, ”Jorden 
är Hans fotapall” som något bibelställe säger. Vad gott Jordelementet kan 
erbjuda beror på det lilla av den högre verkligheten som nu ändå finns 
uttryck i ”det naturliga” (och som för en uppvaknad själ ter sig skäligen 
overkligt).

  En utfransning. Gömmer sig bakom namnet Phanael grekiskans 
phanein (“att visa sig”)? Då blir Fanuel den som råder över den illusoriska 

28 Senare kristen tradition säger att den botfärdige hörsammas till och med 
så sent som på sin dödsbädd.
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fenomenvärlden, kanske Mayas kosmiska dröm. “Denna världens herre”, 
Djävulen, är distinkt från Satan i Henoks bok då satanerna har den bib-
liska funktionen av åklagare eller gnällspikar medan Fanuel håller rent 
runt Guds tron så att denne negativa och splittrande influens inte kom-
mer i närheten. Fanuel skulle kunna vara Djävulen om man tolkar denna 
världens herre i positiva termer (och judarna höll ju världen för att vara 
en Guds goda skapelse). Fanuel som det prototypiska Jordelementet i den 
himmel som föregick vår naturliga himmel och vårt världsallt! Inte kon-
stigt att judarna och även senare den romerska filosofen Plotinus vidhöll 
att världen var en god plats - båda talar om den intellektuella materien, 
dvs. ett av de fyra levande väsendena – och inte om Jordelementet i dess 
grovfysiska version vi upplever via våra kroppsliga sinnen. Materian som 
idé är lika god som någon annan gudomlig Form - det är bara i identifika-
tionen med dess faktiska uttryck själen sövs och tappar intellektuell höjd. 
Jämför med den intellektuella materien det sattviska Jordtecknet Jungfrun 
i trevärldsskiktningen i föregående kapitel. Kanhända är detta ett långsökt 
försök att likställa Fanuel med Djävulen, men tanken är frestande när man 
läser om de gamla orfiska tankarna om Phanes som fortplantningens gud, 
guden som ligger bakom Mayas illusion och kretsloppet som håller sjä-
larna trälbundna. Likväl fyller Phanes en god funktion i den orfiska kosmo-
login, underordnad Fader Tid och är en ljusbärare. Ordet phanein visar sig 
således ytterst representera skilda ting. Å andra sidan finns gnosticismen 
som exempel på hur det som har en god funktion i en tradition kan vändas 
till det motsatta i en annan. Juryn rådgör ännu om Fanuel...

 Sofisten Protagoras, en lärare som tog redligt betalt av den atenska 
elitens föräldrar för att lära deras söner retorik, hävdade visserligen att 
”människan är alltings mått” (ungefär som västerlandets scientister idag 
har en Rahu-liknande hybris och överskattning av att deras hjärnfoster är 
den enda sanning man kan hoppas på.) Men den människa Christopher 
Nolans film Interstellar (2014) ytterst håller som den gudomliga agenten i 
universum, en Guds son, är ingen annan än Människan med stort M – den 
gudomliga tanken eller Idén bakom jordmänskligheten. Det är släktets hö-
gre Jag som redan nu – från framtiden! – arbetar på att dra de förslavade 
trälarna mot en bättre värld. Teleologi är den stora hemligheten: det finns 
ett ändamål med allt och inte, som darwinismen sökt lura i oss, ett blint 
famlande efter överlevnad! Hinduismen har i sin Krishna-tradition samma 
tanke. Krishna (”den till sig dragande”) är en avatar som stiger ned från ett 
högre existenstillstånd till en lägre spelplan för att få till stånd det nyplato-
nisterna kallade epistrophē, en omvändelse (jfr. Proklos schematik ovan) så 
att själarna slutar gå som boskap med blickarna fixerade vid bara gräs att 
idissla och med rätade ryggar åter börjar blicka mot den högre verklighet 
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som vissa länders Elit sökt förneka dem. Just den här mörkläggningen av 
mänsklighetens verkliga dignitet är, tyvärr, typisk för det svenska natio-
nalhoroskopet. Gamla judiska texter talar om att Adam – människan - före 
syndafallet var så reslig att huvudet gick ”ända upp och in i himmelen”. 
Ett bildligt sätt att beskriva ett medvetande av en helt annan magnitud. 
Detta var Adam medan människan ännu levde i Paradiset på en större 
Jord (även om rumsliga mått inte betyder ett dyft i den bakomliggande 
världen).

 Men ren materia är 100% negativitet och även jordiska ting krym-
per i Saturnus kyla. De utvidgas i Jupiters närvaro – symbolen för Zeus  
och universums centrala Eld (Befriaren!). Materia saknar konstruktiv för-
måga och indikerar samtidigt med tankens fullbordan en alienation från 
den levande inre essensen. Elementet kan gott liknas vid denna planetens 
härskare Djävulen vilket osökt leder till tanken att Saturnus i sin Jord-
aspekt är den här verklighetens herre (dvs. en långt lägre auktoritet än 
den människan är kallad att hörsamma). Djävulen är den lägsta tänkbara 
Idé som ingått förening med det materiella substratet. Djävulen och hans 
anhang, materialisterna, är med andra ord de medvetandeväsen som kört 
fast allra svårast i en gudsfrånvänd berättelse om livets mening. Förutsäg-
bart kommer vi att finna en rejäl dos av det diaboliska inflytandet i Sveri-
ges horoskop, och denna skönhetsfläck i kartan visar sig påverka nästan 
allt vad landet företar sig! Jag ska försöka hantera ämnet så varsamt som 
möjligt eftersom det aldrig är särskilt lustigt att höra att man fötts till en 
av de nationer som valde bort Gud och som i omedelbar karmisk reaktion 
stämplades som bortvald på himlavalets Ödestavla! När Djävulen eller Sa-
tan nämns framöver är väl att hålla i minne att Den Orkeslöse är ett drama-
tiskt sätt att beskriva ett dominant materiellt komplex, en medvetandes-
ström som tappat rörelsen framåt och blivit fixerad och oreflekterad, eller 
akut alienerad och vilsen! Man kan t.o.m. tala om kontraproduktivitet och 
en överdriven tendens att söka bevara status quo. Då denna bok skrivs är 
den plötsliga vågen av protektionistisk nationalism ett tydligt exempel på 
att den sataniska arketypen vaknat i landet. Som bekräftelse börjar dessut-
om landet bokstavligen brinna som i Helvetet. Upp till 80-talet samtidiga 
bränder i skog och mark rapporteras av medierna under juli 2018 och som 
vanligt visade sig svenska ekonomist-politiker ha varit så fattiga i förstån-
det (läs: snåla) att de sparat bort de vattenkastare som nu bittert saknades. 
Minns denna bild av en historisk sommar, en milstolpe i det sena Sveriges 
öde när vi kommer fram till en diskussion av Vattenelementet i national-
horoskopet.
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 Allt som görs mer än en gång i kreativt nyskapande och som över-
går i habituering och slentrian kan sägas vara ”av Djävulen”. Ett “sovande 
folk” som inte längre tänker kring sina liv är raka motsatsen till en förut-
sättningslös och fri medvetenhet – det homo sapiens essentiellt är som Idé: 
via den medlande Sonen/Logos är människan en avbild av Gud själv. Den 
kände professorn i matematisk fysik, Paul Davies, har i bl.a. The Mind of 
God (1992) förordat den starka antropiska princip som redan nämnts, tan-
ken som ytterst bygger på idealismen, på att hela universum utgår som en 
projektion ur Människans själ. Universum ”mäter” perfekt för mänsklig-
heten eftersom vi är världens upprinnelse och slutmål. Vi enskilda med-
borgare är i kraft av hjärtats Logos ”mini-människor” som tillsammans 
projicerar vår överenskomna värld i den lägre verkligheten. Vårt samhälle, 
som ser solitt ut ur det materialistiska perspektivet, är i själva verket en 
överenskommelse ”i anden” (i medvetandet) mellan alla själar i Sverige 
som tillsammans bildar och upprätthåller fabrikationen. Kollektiv karma 
för disparata grupper kommer samman i en instabil tid som vår, med stora 
folkgrupper på vandring. Men det är också kollektiv karma på den högsta 
nivån, den som ingriper hela den ”kosmiska Människan” och söker öppna 
alla enskilda för insikten om att det bara existerar en enda mänsklighet. 
Xenofobiskt prat om kulturellt särskilda essenser faller kort om den över-
gripande essensen, själva ”artstillhörigheten”.

 Av någon anledning är det bara den krassa materialismens före-
språkare, gärna alkoholiserade brittiska ateister eller arroganta zoologer 
som pratar långt bortom sin kompetensnivå, som har uppmärksammats 
i Sverige och vars böcker bjuds folket i översättning. Jag ska återkomma 
till hur det ”sataniska inslaget” i nationalhoroskopet som 100% negativitet 
attraherar just de sämsta och minsta tankarna som går att tänka, och där-
med också de sämsta rättesnörena för mänsklig existens. Det är inte fel att 
kalla vissa sidor av Sveriges nationalsjäl för den autentiska människans 
värsta fiende. Det har redan många svenskar förstått som insett hur viktig 
landets vapenexport – till varje pris och med bara nominellt beaktande 
av etiska överväganden – är för dess Elit. Detta är 100% negativitet eller 
ren satanism i rörelse genom landets historiska orientering mot krig och 
stormaktstänkande och senare (och lamare) som leverantör av vapen så att 
andra kan kriga ihjäl varandra. Svenska folket tycks också veta att NATO-
medlemskap är helt opåkallat och återigen inser man att något är väldigt 
fel i den del av folksjälen som sätter dagordningen...
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Platon och hellenismens ”onda daimon”

Den västerländska tankens portalfigur Platon har knappast legat på svens-
ka topplistor över sålda, lästa eller slölyssnade böcker. Definitivt inte den 
för sin tid voluminösa Lagarna – hans kanske sista text. Den är viktig men 
utan den torra humor som utmärker många tidigare dialoger. Här följer 
ett citat som kan förklara hur den hellenistiska astrologin sög upp tanken 
på en ond och en god daimon i det system som grekerna övertagit från 
kaldéerna, missförstått delar av och sedan frejdigt byggt vidare utifrån. 

Atenaren: Så det var ett lika korrekt, slutligt och komplett uttalande 
om sanningen när vi sade att själen föregår materien och att materi-
en kom senare och intar en andraplats. Själen är herren och materien 
dess naturliga undersåte.
Klinias: Det är sannerligen helt sant.
Atenaren: Nästa steg är att påminna oss vårt föregående medgivan-
de att om själen kan visas vara äldre än materien, då är den andliga 
ordningen äldre än den materiella.
Klinias: Naturligtvis.
Atenaren: Så vanor, sedvänjor, vilja, kalkyl, korrekta uppfattning-
ar, envetenhet och minnesförmåga är alla kreationer som föregår 
materiens längd och bredd, djup och hållfasthet, om själen föregår 
materien.
Klinias: Oundvikligen.
Atenaren: Och nästa oundvikliga medgivande, i insikt att vi ämnar 
postulera själen som alltings orsak, blir att den är orsak till gott och 
ont, till skönhet och fulhet, rättvisa och orättfärdighet och alla andra 
motsatspar.
Klinias: Det är givet.
Atenaren: Och säkerligen är det nödvändigt att hävda att just som 
själen bidar och kontrollerar varhelst något är i rörelse, styr den 
också himlavalven?
Klinias: Naturligtvis är det så.
Atenaren: En själ, eller fler än en? Jag ska svara på det själv: fler än 
en. I vilket fall kan vi inte anta färre än två, själen som gör gott och 
den med den motsatta kapaciteten.
Klinias: Det är absolut rätt.
Lagarna X 896c-e

Atenaren: Nå, vad slags själ är det som vi kan säga har tagit kon-
trollen över himlar och jord och deras totala, cykliska rörelse? Är 
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det den rationella och suveränt dygdiga typen av själ eller den som 
saknar båda dessa fördelar? Skulle du vilja att vårt svar gick så här?
Klinias: Hur då?
Atenaren: ”Om, min gode vän” (skulle vi säga) ”himlarnas hela 
kurs och rörelse och allt som finns i dem återspeglar förnuftets rö-
relse, rotation och kalkylation, och arbetar på ett motsvarande sätt, 
då måste vi helt klart medge att det är det bästa slaget av själ som 
bemödar sig om hela universum och dirigerar det längsmed dess 
bästa väg.”
Klinias: Sant.
Atenaren: ”Om emellertid dessa ting rör sig på ett obalanserat och 
oorganiserat sätt, då måste vi säga att det är det onda slaget av själ 
som har kontrollen över dem.”
Klinias: Också detta är sant.
Lagarna X 897b-d

Frågan är om inte horoskopets 12e hus, just ovanför Orienten (ascenden-
ten) och som i antiken gick under namnet ”den onda daimonen” represen-
terar den onda själ Platon talar om. En lägre, irrationell själ som suddar till 
saker och ting och reducerar 1a ascendenthusets förmåga att hävda sig i 
världen. I modern västastrologi har människans omedvetna kopplats till 
denna region och den naturliga zodiakens Fiskarna överensstämmer för-
visso med fiskstimmets drömskt oförutsägbara kursändringar. Det påmin-
ner om Platons bild av en själ som rör sig irrationellt och till synes rent på 
känn, enbart utifrån låga kroppsbundna sinnesfakulteter men utan något 
direktiv från den ”bättre” själen, som är rationell, ser och verkar medvetet 
utifrån Planen. Den indoeuropeiska språkstammen kanske förklarar att 
vårt ord ”irra” har med den babyloniska feberdemonen Irra att göra, asso-
cierad med den illgörande planeten Mars som än idag i västtraditionen as-
socieras med bl.a. febertoppar. Den klärvoajanta amerikanen Edgar Cayce 
(1877-1945) hävdade i trans att ilska är att betrakta som ett ögonblick av 
sinnessjukdom – man öppnar sig för en demon eller en ond gud som här-
jar runt utan någon vettig struktur. För att kontrollera den här sidan av 
mänskligheten brukar samhällen erbjuda ungdomen idrott som en legitim 
kanal för att leva ut sin överenergi. Indisk astrologi noterar med skarp 
blick för verkligheten att planeten Mars kulminerar runt 28 år, så att även 
stökiga horoskop får bättre utsikter om individen bara lyckas hålla sig vid 
liv så länge, trots de irrationella impulsernas dominans. Att hellenismen 
placerar den goda daimonen en våning ovanför den onda, i det 11e hu-
set, ser också ut som mer än en tanke: ”Kaos bor granne med Gud.”  Den 
goda daimonen eller den bättre själen motsvarar Vattenbäraren (Purusha, 
Gud-i-världen), och det är väl värt att notera att tecknets härskare är Sa-
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turnus, som vi just såg som en metafor för det gudomliga Intellektet, för 
människans högre förstånd som flödar in i den mänskliga kroppen via en 
kanal från just ovanför hjässan. Saturnus är en Luftplanet men tillhör hin-
duismens lägsta verklighetsnivå, Mörkrets kvalitet. Hur går det ihop med 
tankarna om ett gudomligt Intellekt? Undertecknad föreslår det kristna 
teologiska begreppet deus otiosus, en overksam och dold gud – åtminstone 
som de fallna och förkroppsligade själarna på Jorden uppfattar saken. I 
det faktum att Vattenbäraren befinner sig på det omedvetna (tamasiska) 
verklighetsplanet och under hellenismen kallades en ”daimon” (låt vara 
god), finns ändå något tveeggat kring Vattenbäraren. Det är dels ett av de 
genuint mänskliga tecknen men representerar som Nous alla medlemmar i 
det gudomliga Intellektet. Sett från vår planet är nu kollektivets psykologi 
något som undandrar sig vår medvetenhet (är tamasisk) och leder till att 
en del kan uppleva torgskräck eller t.o.m. fruktar hela ideologer (gruppers 
tänkande) och börjar hata deras representanter. (En människa är sin Idé el-
ler idévärld när man skalar bort den välbekanta kroppen med armar, ben 
och huvud). Förvisso ryms allt i det tecken babylonierna kallade Den Väl-
dige – på social nivå kan detta ses i en nations eller samhälles myller. Trots 
att Vattenbärarens härskare, den svartblå Luftens Saturnus (natthimlen 
som kontrast till dagplaneten Solen i Lejonet mittemot), klassificerats som 
den Stora Illgöraren (Liemannen) likställdes alltså det 11e huset i hellenis-
men med den ”goda daimonen”.

 Elfte huset blir som en överton till den faktiska varelse som för-
sta huset/ascendenttecknet indikerar. Därav 11e som ett idealens eller de 
goda föresatsernas hus. När man sedan noterar att det är ett Vattentecken 
som skapar ett irrationellt och biologiskt töcken närmast Orienten med-
an den goda daimonen representeras av kaldéernas bärare av detta vat-
ten, Den Väldige (Vattenbäraren), då anar man återigen hur en gammal 
världsbild projicerats mot zodiaken, här ett idékomplex i flera våningar 
vid Orienten och dess omgivning. Att hinduisk astrologi liknar hellenis-
tisk astrologi i tankarna kring den 12e och 11e sektorn förklaras ibland 
med att Alexander den Stores härnadståg förde den helleniserade kaldéis-
ka astrologin till Indien, men det är typisk västchauvinism. De kaldéiska 
lärorna fanns säkert redan på plats och de enstaka grekiska ord man hit-
tat i den hinduiska astrologin kan tyda på en andra våg av astrologiskt 
inflytande av i grund samma kaldéiska material. Eftersom Vattenbäraren 
har en så dominant roll i det Sverigehoroskopet bör nämnas ytterligare 
en sida av tecknet och dess 11e hus i den naturliga zodiaken. Doktrinen 
om planeternas verksamma natur är (så vitt man vet) en del av hinduisk 
astrologi. Men för samtliga 12 tecken i ascendentläge blir den tillfälliga 
ägaren till 11e huset en ”verksam illgörare”. Det rimmar illa med västtra-



Folksjäl–somienfilterbubbla

126

ditionen som ser en ”god daimon” där, för att inte tala om den moderna 
astrologins avmytologisering och förvandling av 11e huset till ett grupp-, 
organisations- och idealhus (den inkluderande Vattenbäraren som social 
miljö). Men här är det viktigt att veta att hinduisk astrologi placerar intjä-
nad god karma i det motsatta 5e huset för ledarskap. Under hellenismen 
fick detta hus namnet ”den goda lyckans plats” och i modern västastrologi 
har denna sektor (precis som i Indien) med barn att göra, avkomma som 
uttryck för Solens naturliga kreativitet. I Thomasevangeliet, en text kris-
tendomen bannlyste men som troligen är den äldsta källan till mycket stoff 
i de besläktade Markus, Matteus och Lukas evangelier, finns ett uttalande 
från Jesus som passar väl in på frågan vad man verkligen besitter som 
sin goda femtehus-karma och vad som ännu bara är ett ”negativt rum” 
som måste fyllas. Jesus hävdade att det man verkligen besitter är det som 
välsignar en människa medan det man inte äger har potentialen att föröda 
människan. Överfört på 5/11-axeln förstår man bättre varför 11e visserli-
gen som platonisk idé är en god daimon som söker lyfta människan uppåt, 
men där i praktiken den verksamma ägaren – så god daimonen än är – blir 
en verksam illgörare eftersom varje ideal eller strävan är destruktiv för det 
ascendenttecken – det ego – som försöker förbli vid sitt ”ingångsvärde”. 
Den goda daimonen förefaller ond ut när den ”idealistiskt” söker driva 
egot över dess komfortzon så att ny god karma ska resultera och själen i 
nästa jordeliv kanske återföds med ett femte hus som tecknar nya förmå-
gor individen har med sig in i livet som  talanger eller kreativa förmågor! 
Det som i ett liv ”bara” är ideal och förmål för nobel strävan (11e) blir i 
nästa liv ens egen besittning, det som enligt Jesus finns där till räddning.29 
För att sammanfatta: ”Ideal i all ära”, säger astrologin (och Jesus), ”men 
det är vad en människa verkligen äger i sin egen själ (5e som atmans hus) 
som räddar henne!” Det som förblir ett tomt ideal, ett negativt rum som 
man inte arbetar med, kan förstöra en människa eftersom den goda dai-
monen inte liknöjd vill förbli vid ascendenten/ingångsvärdet.30 Intressant 
nog leder 11e husets verksamt onda ägare till argumentet att det är fel att 
gömma sig i en folkmassa eller tro att individen ska kunna fly sitt ansvar 
på det sätt statliga ämbetsmän i Sverige per system smiter från ansvaret 
för sina beslut. Ur ett annat perspektiv kan man se 11e som den världs-
rymd – Den Väldige – som gradvis blir allt mörkare ju längre från den cen-
trala Solen (5e) själen förirrar sig. Den strävan bort från det man verkligen 

29 ”Gurun” Jesus uttryckte samma tanke i ett annat sammanhang där han 
förklarade att anhängarna inte behövde förbereda sig när anklagelserna började 
hagla. Det var bara att hämta rikedom ur sitt inre, så skulle försvaret bli adekvat!

30 Bra planetplaceringar i 11e modifierar förstås grundidén och indikerar 
faktisk idealistisk eller social verksamhet av något slag.
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besitter (i goda karmans femte och i den egna själens Sol) kan i värsta fall 
föra rätt ut i det ”Yttre mörkret” där förlorade själars tandagnisslan enligt 
kristendomen går att höra! Det gäller att känna sig själv, sin Sol, och inte 
förhäva sig och därav den meningsfulla relationen mellan Sol/Centrum 
och Saturnus/Yttre gräns i det astrologiska systemet.

 I citatet från Lagarna snuddade Platon vid det moderna Sveriges 
stora problem: att landets sekulärt materialistiska orientering förnekar sjä-
len och enbart fixerar sig vid den lägre värld som vilket småbarn som helst 
förstår sig på och sedan borde vilja passera, nyfiken på vad mer som kan 
tänkas existera. Är den svenska Solens lyskraft så liten att landet befin-
ner sig i det Yttre mörkret? (”Ultima Thule”, världens ände...) Helt klart 
har Sverige fastnat i en verklighetsbubbla där hela tillvaron kretsar kring 
”materiens längd och bredd, djup och hållfasthet”. Ingenjörssverige och 
frågan om hur många bostäder som kan byggas utan att de rika förlorar 
på sina investeringar i fastigheter – boendet, som för folket är ett primär-
behov! Konsumenternas värld, svenska ingenjörer som ränner runt med 
måttband, posten som ska ha skyhöga summor för utlandsbrevet om det 
råkar väga 1 gram över de inflexibelt satta gränserna!31 Man blir helt matt. 
Som en liten förvarning om vad som komma skall kan här sägas att Sve-
rige vänt verkligheten bakfram och satt vagnen före hästen.

Trenighetens rötter i astrologin (ett förslag)

Antiken bjöd den unga kristna rörelsen en färdig världsbild att plocka rus-
sinen ur och det har ibland antytts att den tidiga Kyrkans kvinnofientlig-
het fick den att ersätta kvinnan i en äldre Treenighet som byggt på familjen 
– far, mor och barn – med en diffus ”helig” ande. Resultatet blev den triad 
bestående av Fadern, Sonen och den heliga Ande som ingår i kristendo-
mens trosbekännelse. Detta är inte korrekt, den bygger på vår tids mate-
rialistiska värderingar som tycks skada tanken hos den bäste. Som Platon 
sade var människorna i betydligt äldre tid mer intelligenta – de hade ännu 
medvetanden närmare det gudomliga. Att jämföra med vår besynnerliga 
tid, där alla till varje pris söker förminska det förgångna i löftet om mer 
tillväxt och en ännu mer fantastisk morgondag. Man kan fråga sig vems 
ärenden människor går som predikar detta. Det är inga problem att se 
hur de passionerade och därmed typiskt mänskliga tecknen Stenbocken, 
Kräftan, Väduren och Vågen (samtliga fyra element representerade i sitt 
rajasiska eller lidelsefulla tillstånd) beskriver släktets sätt att yngla av sig 

31 Brittiska posten har ett elegantare system med smidigt inkrementell taxa.
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och överleva: Stenbocken och Kräftan står i opposition och bildar lersörja 
(Jord och Vatten). Detta är den jord som Bibeln säger att Adam knådades 
av. Men den livsluft eller ande som Gud sedan blåste in i honom för att 
göra honom till ”en levande själ” illustreras av den supralunära elemen-
toppositionen Eld och Luft, även om Vågen – ett erotiskt Venustecken – 
här indikerar faders- och modersprincipens förening i avlandet av sonen 
(barnet) – tydligt tecknat av zodiakens öppningsdrag Väduren som i sig 
står i relationen ”den tionde månaden” räknat från inseminationen i mo-
ders eller matris-principen Kräftan som havandeskapets första månad.

 Men detta är världens väg och inte den förening av faktorer i zo-
diaken som informerat den kristna Treenigheten. Här är det av värde att 
ha noterat bl.a. den gamle Platons sista försök att tajta till sin lära om For-
merna till något som ser besynnerligt ut som ett direktlån från den hin-
duiska Sankhya-filosofen (även om den senares ålder är svårbestämd). 
Gränsen (peros) och Det Obegränsade (apeiron) är snarlik Gud-i-världen, 
Purusha och den ”diffusa” lägre energin Prakriti – Naturen i vidaste me-
ning. Går man till platonismens sista århundraden som nyplatonism och 
studerar zodiaken, klarar bilden av varifrån den kristna Treenigheten 
kommer. Den bottnar inte i Eld-triangeln Väduren-Lejonet-Skytten, vilket 
man kunde tänka sig eftersom Plotinus ändå kallade elden eller ljuset det 
mest gudalika i vår sinnesvärd. Men gissningen kommer nära. Förslags-
vis ”lånades” Treenigheten istället från den ”ontologiska axel” som Lejo-
net och Vattenbäraren bildar. Inifrån varje skapelses centrum lyser en Sol 
men skapelsens yttre gräns – vårt kosmos rymd – kontrolleras av Fadern 
– gränsdragaren Saturnus i sitt essentiella element Luft. Nu är luft eller 
vind en populär metafor för ”ande” eller ”andlighet” men låt inte det för-
virra. Kristendomens Heliga Ande är istället Platons ”Obestämda” eller 
hinduismens Prakriti (obestämd potential) som förutom att i hinduismen 
vara en primitiv arketyp för det kvinnliga passar utmärkt med Gränsen/
Saturnus motpol, Jupiter (härskare över Eldtecknet Skytten). Det som ser 
ut som en anomali i det hinduiska schemat – Jupiter som Eterelementets 
representant och i ”sjätte himmelen” just under Saturnus ”sjunde himmel” 
– förklaras således helt av Platons sista undervisning i livet. Först i och 
med zodiakens tredje akt, den universella, dyker Saturnus och Jupiter upp 
härskare över det 9e t.o.m. 12 tecknet. Här är då Sankhyas potential till 
ett universum, en värld. Men det är Purusha eller Platons ”Gränsen” som 
”lägger snittet” vilket sedan anden bringar till manifestation. Anden fyller 
världen enligt kristendomen, och sådan är också tanken om den expansiva 
Jupiter (intill dess uppmätta gräns, som dragits av Saturnus). Notabelt i 
denna schematik för den kristna Treenigheten är att Sonen finner sin själv-
klara plats i Solens ända av den kosmogoniska axeln. Hönan eller ägget? 
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Det enda man vet är att det plötsligt är ett Ljus i mörkret, det solära Lo-
gos synliggör något av det omgivande gudomliga Intellektet. I vår värld: 
djuprymden. Vi lever i en  värld som i sig bara är en symbol för högre ting! 
Dessa tankar är oss numera så främmande att ett förtydligande aldrig kan 
skada. Nyplatonismen skildrade Trenigheten som det gudomliga Intellek-
tet (Nous) som den ”Himmelske Fadern” (Saturnus) som föregår skapelsen 
i tid och rum men också är dess arkitekt, Själen (Psyche eller Jupiter) som 
alltså motsvarar kristendomens Heliga Ande, potentialen att uppta och 
realisera en Form. Vad som resulterar när Nous och Psyche möts eller i 
Platons termer, Gränsen möter Det Obstämda, är ett bestämt ting, en av-
komma som bär spåren av sina gudomliga föräldrar. Nedlagda i vart ting 
och varelse är – Sonen eller Logos. Detta är förnuftsprincipen eller Solen 
vårt centrum i det miniatyrkosmos som var och en av oss är. Detta är då 
den kristna Treenighetens motsvarande astrologiska ”axiom”: Saturnus, 
Jupiter och Solen, eller Vattenbäraren, Skytten och Lejonet. Intressant nog 
har alla tre betecknats med ordet ”fader” i en eller annan tradition. Hos 
hinduerna, som naturligtvis knappt påverkats av kristen teologi, går Ju-
piter under namnet Guru och liknas vid en faderlig lärare. Beteckningen 
”fader” flyttar runt i zodiaken beroende på vilken ontologisk nivå (verk-
lighetsnivå) man diskuterar. Dagens västvärld är upptagen av sina för all 
del märkvärdiga upptäckter om DNA och frågan om bidrag från den bio-
logiska fadern och modern. Civilisationen som följer på den västerländska 
kommer att förstå den större bilden och på sitt sätt återupptäcka den i 
antiken så välbekanta mikro-/makrokosmiska parallellismen. Då kommer 
man att se hur DNA kontinuerligt skiftar och speglar planeternas rörelser 
under t.ex. graviditeten. Detta är exakt den gamla läran om hur själens höl-
jen byggs av de sju planeterna och hur ett ”fordon” förbereds i det subtila 
för en ankommande själ. Panta rhei, allt flyter, sade en gammal filosof som 
tydligen förstått mer om hur naturen fungerar än dagens zoologer och 
genetiker.

 Astrologin studerar inte bara individens solära Logos utan samt-
liga förnuftsprinciper som ”vävt” det subtila kroppsfordonet och som bi-
drar till varelsens individualitet. Det var ett rejält påklätt bylte som till 
sist föds! Egyptens, Syriens och Roms antikosmiska gnostiker (”de som 
vet”) avskydde de astrologiska inflytandena. De var angrepp mot den 
suveräna själen och betecknade ett kosmos behärskat av onda planeter 
och skapat av en ond demon. Vi har redan sett stoff i judiska Henoks bok 
som kunde låna sig till en sådan omvärdering av världens värde. Platons 
mytiskt framställda Demiurg eller gode Världsdanare var nu vänd till sin 
motsats – jfr. åter Stenbockens härskare Saturnus som via Jordelementet 
blir en tacksam projektionsyta för tankar om denna världens ogenerösa 
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herre, Djävulen. Det kan vara väl att ta med till nästa kapitel att minnas 
att inte alla i antiken ansåg att kosmos faktiskt fångade ”själen” utan att 
horoskopet bara synliggör de parasitiska energier som klibbar sig fast vid 
den bortomvärldsliga besökaren! I gnostikernas vägran att acceptera sitt 
öde kom de mest att likna barn i trotsåldern som skyllde på någon annan. 
De läste Platon som Fan läser Bibeln. Trots att själavandringen fanns med i 
programmet valde gnostikerna bort karmaläran för att framstå skuldfri till 
det hemska kosmiska öde som drabbat en! Men den kompletta modellen 
är förstås att var själ bär med sig en delmängd av sin samlade karma till ett 
enskilt jordeliv och dessa karmiska accidenser eller tillägg återaktiveras un-
der själens färd ”ner genom sfärerna” mot en ny jordisk kropp. Grekiska 
filosofer, som underströk vikten av att odla mänsklig excellens, gav natur-
ligtvis inte mycket för dessa nej-sägare, men likväl vacklar romaren Ploti-
nus en smula och tycks ha anammat åtminstone en smula av det antikos-
miska sentimentet. Platonismen hade själv börjat svänga i den riktningen 
och den judiske forskaren Hans Jonas (1903-93) producerade en definitiv 
analys i det utanförskap människorna upplevde i den nya stora hellenis-
tiska värld där allt förändrades snabbt och folkslagen blandades vilt. Inte 
undra på att själva kosmos betraktat som en metafor för Alexander den 
Stores imperialism och därefter romarrikets, svartmålades och sågs som 
en ond plats att vara född till. Det finns paralleller till Sverige i flyktingkri-
sens spår här: på nationaldagen 2018 kunde undertecknad iaktta hur Rå-
lambshovsparken i Stockholms utkant redan tidigt fylldes med folk som 
inte alls viftade med svenska flaggor utan samlades som ”stammar” under 
sina egna nationers baner, allt medan hetsig latinsk discomusik dånade 
över nejden. Lycka till med den integrationen, svenska politiker! Här sågs 
tecken på människor som inte alls var hågade till någon ”assimilering” 
ens på nationaldagen, men däremot tog tillfället i akt att stärka hemlands-
identiteten. Hans Jonas, med sitt judiska folks bittra erfarenheter under 
Andra världskriget, såg att västerlandet åter fastnat i främlingskap inför 
sin mänskliga essens. Fast inte själv religiös var han för begåvad att inte 
notera hur väl astrologins cykliska läror rimmade med talesättet att his-
torien upprepar sig. Mänskligheten var, som under romarriket åter inne i 
en tid sönderfall och försök att hålla ihop i mindre enklaver, allt till följd 
av den yttre stormaktens förtryck (USA, Kina, välj din egen demon). Det 
krävs inte mycket för att se tomheten i företagslogotyper som efter den 
svenska Statens nederlag delas ut av marknaden till en vilsen befolkning 
att identifiera sig med, deras ”trygga klippa” i en värld under upplösning.
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4. Sverigehoroskopet och dess verifikation

”Himmelen är hög, jorden är låg. Så bestäms den ska-
pande och den mottagande principen [yang och yin]... 
Händelser följer definitiva trender, var händelse enligt 
sin inre natur. Tingen i världen åtskiljs från varandra 
genom bestämda klasser. Det är på detta sätt [katego-
rier som] ’olycka’ och ’tursamhet’ blir till. I himmelen 
tar fenomen form, på jorden blir skepnader till. På det-
ta sätt manifesterar sig [progressiv] förändring och 
[regressiv] transformation.”

Citatet kommer från Ta Chuang, en kommentar från cirka 300 fvt till I-Ching, 
en av de fem konfucianska klassiker makthavare och tjänstemän förvänta-
des kunna utantill.1 Citatet, ungefär samtida med greken Platon, ser ut att be-
skriva samma världsbild med himmelens kreativa förlagor motsvarande sin-
nebilderna som, registrerade i vårt medvetande röjer Platons arketyper eller 
”intelligenser” i en högre dimension. De kaldéiska textfragmenten såg dessa 
förlagor i Empyrén, den av ingen människa skådade Högsta Himmelen dold 
bakom en eldvägg. Så naturälskare kineserna än var, förnekade de inte att den 
undersätsiga Moder Jord var en plats där ytterst sett overkliga ”skepnader” 
är kopior av den högre verklighetens gudomliga och autentiska existens. Den 
världströtta buddhismen attraherade därför kineserna och blandades upp 

1 Böcker var tunnare då än dagens umbärliga tegelstensromaner!
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med inhemsk taoism (pinjin: daoism). Efter export till Japan lärde världen 
känna den som zen (eller zenbuddhism), av det kinesiska ordet chan som 
alluderar till den plötsliga upplysning som en motiverad sanningssökare 
oväntat kan uppleva som en klarhetens blixt från ovan. (Ingen vet dagen 
eller timman när husets ägare kommer hem till sitt.) Heureka!-upplevel-
sen är en specifik variant av denna och några av världens mest eminenta 
forskare, briljanta matematiker som Roger Penrose, har beskrivit hur en 
lucka av klarhet kan öppna sig och lösningen på ett svårt problem levere-
ras ”färdigtänkt” från själens övervåning – det antikens filosofer kallade 
Intellektet, en högre medvetandenivå än det dagens materialister beteck-
nar med samma ord och som astrologin ringar in via axeln Merkurius/
Jupiter resp. det diskursiva sinnelagets axel Måne/Saturnus. Det verkar 
dessutom som om detta ögonblick av ren och skär Nåd (ingen särskild 
religiös anknytning) infinner sig medan Aha!-mottagarna sysslat med nå-
got helt annat. Nog existerar det kineserna för flera tusen år sedan kallade 
”plötslig upplysning”!

 Frågan är bara om inte västerlandets befolkning tvingats ner i så 
eländiga arbeten att de aldrig stimuleras nog för att få uppleva när hela 
själen går igång och avslöjar att vi faktiskt alla är barn av homo sapiens, den 
visa människan. Politiska och ekonomiska intressen vill allt annat än ett 
uppvaknat folk, och mer tragiskt än i det svenska nationalhoroskopet blir 
det knappt. Här syns en tydlig klasstruktur och om boken redan på sina 
ställen låtit ”vänster” beror det på att astrologins underliggande världs-
bild bjuder människan att ansluta sig till festen, till devisen ”allt gott åt 
alla”. Så vad ska man så säga om dem som arbetar för det motsatta, för att 
befästa och till och med öka klyftorna mellan fattiga och rika? Djävlar är 
nog det enda ordet som korrekt beskriver dem, smådjävlar som betjänar 
ett ideologiskt system som inte kommer från ovan utan från en mörkare 
region. Gissa varför det hypersekulära Sverige är så angeläget om att hålla 
sådana här ”religiösa” perspektiv borta från det offentliga samtalet... Re-
ligion är snart det enda perspektiv som försvarar människans storhet i en 
tid när Överheten söker pressa ihop medborgarna och reducera dem till 
vinstgivande produktionsenheter. För att mörka de verkliga spelreglerna 
vilseleds folk nonstop med frågan om man själv är lönsam och ”bär sin 
egen kostnad”. Ja de Skyldiga uppmuntrar t.o.m. massorna att ange var-
andra för lättja eller för att på andra sätt våla den Onde Rike Mannen eko-
nomiska avbräck. Rökare? Lägre lön! Genom att göra det ekonomiska sys-
temet till en individuell fråga om bemödande har landets Etablissemang 
så här långt kunnat undvika att få strålkastarljuset riktat mot sig själva 
och sitt kapitalistiska system. Arbetet har inte varit överhövan svårt då 
nästan alla medier ägs av högersympatisörer alltsedan socialdemokratins 
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misslyckande på 1990-talet med hålla A-pressen (småstadstidningarna) 
levande. Om man ska inspektera ett lands horoskop är det naturligtvis 
värdefullt att åtminstone ha en viss aning om hur det ser ut i verkligheten, 
bara så kan man avgöra om astrologin verkligen synliggör de ödeslotter 
som tilldelas alla entiteter, nationer eller enskilda människor. De gamla 
grekerna talade särskilt om ”lotter” i livet och de resignerade stoikerna 
ansåg att arête, excellens, bäst uppnåddes genom att varje människa sökte 
fullända sin ödeslott. Den som fötts till tjuv skulle göra  sitt yttersta för att 
stjäla med maximal elegans. Det måste man säga att svenska banker och 
finansinstitut lyckats väl med.

 Dominant i astrologin är den Stora Välgöraren, Jupiter som mot-
svarar grekernas övergud Zeus (han som gör barn med i princip varenda 
gudinna i mytologin). Jupiter är en ”universell” planet och kan bäst beskri-
vas genom dictat ”allt gott åt alla”. Av nyfikenhet gick undertecknad ige-
nom flera av de stora partiernas styrelser för några år sedan och noterade 
vilka zodiaktecken som dominerade. Ovetenskapligt, naturligtvis, med 
tanke på hur få medlemmarna i en styrelse är. Men lustigt nog toppades 
Vänsterpartiet – de som en gång hade ett budskap snarlikt Jupiters – av 
Skytten och Vågen, tecken ägda av just den Stora Välgöraren resp. den 
Lilla Välgöraren (Venus)! Att gå till andra sidan av det politiska spektrat 
och granska Moderaterna (då under namnet Nya Moderaterna), resulte-
rade fascinerande nog i att Oxens tecken visade sitt fula tryne. Oxen, som 
vi nu vet, är ett materialistiskt Jordtecken, bundet till en mycket liten om-
värld och också behärskad av Venus, men då Venus ur ett materialistiskt 
perspektiv som en indikation om pengar, mat och kroppsnära resurser i 
allmänhet. Den kan liknas vid äganderättsinstinkten. Knappast en studie 
som tillfredställer en statistiker men ändå talande, som om Livet självt sva-
rar den som ärligt ställer det en fråga. Astrologin kan ses som ett tydlig-
görande av den tidlösa filosofin, den berättar om tingens och varelsernas 
osynliga inre ordning, om deras tao eller ”väg”, och som får oss att under 
levnadsvandringen bli det vi redan är på den högre nivå som ibland släp-
per ner små Aha!-upplevelser till dem som bemödar sig i något ärende. 
Vårt öde som jordmänniskor är identiskt med vår karaktär och latinets 
virtus betydde ursprungligen inte dygd som i ”moraliskt präktig” utan av-
såg just den karaktär som skänker särart. En varelses inre virtus ska dock 
inte sammanblandas med varelsens inre demoner, även om milt termi-
nologiskt kaos råder i frågor som har med själen att göra. Uppenbarligen 
använde Platon, som vi sett, ordet daimon som uttryck för en själ och djup-
psykologen James Hillman som ingående studerade nyplotinismen, var 
överens med den gamla tanken att människan är en sammanfogning av 
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många ”daimoniska” krafter eller förnuftsprinciper (logoi).2 Även om man 
betraktar daimoner som i någon mån externa i förhållande till individen 
själv är de ytterst sett en del av den totalitet som omger en mänsklig varel-
se här på jorden och ibland antyder personhoroskop en viss överlappning 
mellan det personliga och det transpersonella. Den hinduiska tradition 
som ser själens närmast föregående liv i 12e huset gör ”den onda daimonen” 
– det vi just lämnat bakom ryggen – till en än mer intim del av vår totala 
psykiska beskaffenhet! Vid kroppens död försvinner det mesta man kallat 
sitt och avyttrandet av varje pryl och sparad slant är bara början på själens 
”stålbad”. Tur har de som identifierat sig i god tid med sin högre och eviga 
sida, dessa blir de själar som lämnar Jorden med relativt stor rörelsefrihet i 
den andliga världen. Några kanske till och med har hunnit bli siddhis, den 
hinduiska termen för frisjälar som kan röra sig fritt i vårt solsystem, men 
ännu inte nått full befrielse (moksha) ur den universella snaran.

 Dessa tankar är nu inte direkt tillämpbara på vårt nationalhoro-
skop. Frågan är vad ett sådant är. Inför de kommande kapitlen tror jag 
läsaren kan ha nytta av att ständigt ha termerna ”nationalsjäl” och ”folk-
själ” i bakhuvudet. Det är inte samma sak, men som kommer att visa sig 
råder det i Sverigehoroskopet en kuriös oklarhet om vad som är vad. Och 
för båda termerna gäller frågor som: är själen en aggregation av alla själar 
i landet vid tiden för dess födelse? Eller är den kollektiva själen en enti-
tet i sig, enbart tecknad av födelseögonblicket och därför strikt talat inte 
alls är någon ”själ” utan ett (sammansatt) koncept som lagts ovanpå den 
myllrande verkligheten för att göra den mer överskådlig – ett tolknings-
schema? Det senare är ju astrologins funktion, vare sig man räknar med en 
individuell själ bortom tid och rum eller ej. Vid all horoskoptolkning stör 
vissa komponenter ut varandra, andra förstärker varandra. Totalt bildas i 
vårt fall ett slags nationens inre tillstånd, en själ, som eventuellt visar sig i 
yttre handlingar. Jag lutar åt att folksjäl ska ses som en metafor, det är ing-
en riktig själ men begreppet ger stöd för tanken. Märkligt nog visar denna 
bild också vilken enorm filterbubbla folksjälen utgör (eller bär inom sig). 
Det är som om vi levde våra liv inom något slags självindoktrinerande 
akvarium. 

2 Det är rätt typiskt att hitta Hillman själv i ”egobefriade” Fiskarna – ex-
akt den symbol som skulle kunna husera en pluralistisk bild av själen och därtill 
Själen (den universella) i dess lägre gestaltning i Vattenvärlden, den sårbara och 
korruptibla dimensionen. Den unge Hillman, innan han växlade in på den arkety-
piska psykologin, forskade i psykopatologiska tillstånd som depression.
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Visst kan det här låta naivt, alla vet att en medborgare drillas från leksko-
lan och framåt i de sekulära beteenden som gör Makthavarnas jobb så 
mycket enklare. Individerna groomas, stympas och ”massifieras” för att 
underlätta jobbet åt Eliten! Kort sagt: Sverigehoroskopet avslöjar tydligare 
än någon kanske kunnat föreställa sig den kontroll över befolkningens 
tankeliv landets ledande figurer utövar. Enskilda medborgare kan och 
kommer att avvika från denna ”medelsvensson”, och i många fall rejält 
från den politiskt korrekta linje Staten via lojala medier insidiöst söker 
programmera befolkningen att rätta sig efter. Vi kommer särskilt att gran-
ska en närmast garanterad astrologisk symbol för ”social avvikare” i det 
följande. I frågan om att leda massorna kan man gärna jämföra Solens le-
darstil med dess fria och inspirerande utflöde med Saturnus sätt att styra 
via begränsningar och strypning. Saturnus verkar genom Staten, regle-
ringar, avgränsningar och straff. Den har det så kallade våldsmonopolet 
vilket blir tydligt genom likhetstecknet mellan Saturnus och Liemannen. 
Döden är den yttersta gränsen och även om dödsstraffet inte finns kvar i 
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dagens Sverige har vi fått en skjutgalen och rädd polis istället. Rättsosäker-
heten firar nya triumfer var månad och 10e huset, kommer vi att upptäcka, 
mår heller inte bra i Sverigehoroskopet i denna tid. 

 Solen i härskarläge i Lejonet liknas vid monarki  och opposita 
Saturnus i härskarläge i Vattenbäraren erinrar om parlamentarism eller 
folkstyre via ombud. Idealet är en mix. En gränslös Sol orkar ingen med 
någon längre stund och folkstyre kan bli vansinnigt om folkkulturen gått i 
galen riktning till följd av t.ex. mediemanipulation av medborgarnas tan-
kemönster. Redan Platon insåg i sin definition av fyra huvudsakliga stats-
skick att alla har för- och nackdelar och att demokratin  var särskilt usel. 
Massorna lever per definition partiellt inom den Irrationella Själen och inte 
tränade att tänka längre än till vad en svensk skulle identifiera som den 
egna plånbokens intressen. Det gör demokratin sårbar för manipulativa 
karriär- eller broilerpolitiker som lovar väljarna guld och gröna ängar. En-
ligt Platon överträffades demokratin i uselhet bara av enmansväldet, när 
en rättrådig kung inte fanns till hands utan en galen diktator hade makten. 
Platon föredrog ett klokt råd, vars lojalitet mot samhällets bästa visade 
sig genom att de levde kommunistiskt, utan privata ägodelar. Rådet be-
grundade stjärnhimmelen (!) och tog gudomlig ledning för folkets bästa 
därifrån.3 Rådet var som en expertgrupp för de politiker som de röstbe-
rättigade i folket, precis som hos oss, kunde rösta mellan. Modellen var 
därför ingen fiende till penningbaserad handel på den låga nivå där Platon 
visste att majoriteten av mänskligheten alltid kommer att befinna sig, men 
vises råd var en garant mot korrupta politiker i säng med näringslivet på 
de sätt som företaget Sverige idag sköts. Så långt Platon om det goda sättet 
att styra ett land, en filosof vars text Parmenides tillhör det mer krävande 
som skrivits i västerlandet. Denna text söker logiskt bevisa Guds existens, 
och dess svårighetsgrad gör att åtminstone inte svenska ateister förefaller 
ha uppfattat Platons resonemang. Och varför skulle de ens vilja det? I den 
här boken tolkas nationalhoroskopet som att Sverige faktiskt vill ha rollen 
som ”västvärldens mest sekulariserade (gudlösa) land”, något som per au-
tomatik drabbar den del av befolkningen som fötts med större vidsynthet, 
för att inte tala om alla de nysvenskar som kommer hit med någon religion 

3 De vises råd som en grupp stjärnskådande filosofer, befriade från illusio-
nen om eget ägande, påminner besynnerligt om författarens fynd av den universa-
listiska Skytten på förstaplats vid studiet av Vänsterpartiets styrelse! En förvirrad 
svensk demokratiforskare oroar sig för att svensk ungdom har börjat tro ett exper-
tråd skulle vara bättre än demokrati. Jag säger bara: ut med det gamla och in med 
det nya, ungdomarna har tydligen bättre förstått vad tiden har i sitt sköte!

www.etc.se/inrikes/svagt-stod-bland-unga-den-hundraariga-demokratin
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och en fostran som får dem att respektera en tingens högre ordning. När de 
så möter Plattmarkssverige med dess alltjämt påtagliga sexualisering av 
medborgarna (fitnesshysteri, sixpacks och kirurgiska tutt- och läppjobb) 
skär det sig ibland illa för de nyanlända, särskilt som Staten så tydligt mar-
kerar att detta är landet som sålt smöret och tappat pengarna – dumpat 
Gud och tappat de 30 silverslantar man fick av Djävulen som tack för  ut-
försäljningen.

 Faktum är att nationalhoroskopet avslöjar att befolkningen i stort 
inte kunde vara annat än sekulariserad, sådant är kartans ”ingångsvärde”. 
Sida vid sida med den officiella hållningen försmäktar dock ett andligt 
behov och tar sig krumma och skrockfulla uttryck i formen av oprecis fas-
cination för ”spöken” och ”det övernaturliga”. Uttrycken är banala och 
attraherar säkert en del charlataner, men fenomenet är en begriplig och 
sund motreaktion på den officiella materialismen. Precis som med per-
sonhoroskop kommer nationalhoroskopets tendenser att ses speglade i 
erfarenheterna landet gör. Nationen beter sig som ett levande väsen och 
följer sitt väsens lag. Man kan säga att en entitet agerar ut sin lilla del av 
den större och djupast sett moraliska världsordningen. Första kapitlet no-
terade Nobelpristagaren Thomas Manns föreställning att morallagen blir 
allt tydligare under mänsklighetens färd genom tiden. Manns resonemang 
utgick från ett att det finns ett syfte med allt, ett telos, och således även 
ett slutmål för den moraliska utvecklingen. Kristendomen innehåller en 
gäckande fras som säger detsamma: ”när Kristus blir allt i alla”. Det här 
skulle en lyhörd astrolog kunna översätta med Vattenbärarens tidsålder, 
då mänskligheten inte längre skvalpar runt i den lägre naturens instinkter 
utan återvunnit sin ursprungliga storhet och varsamt men med fast hand 
bär vattnet (den lägre naturen) som i en urna. Har inte det mänskliga geno-
menet kartlagts för bara några år sedan? Vattenbäraren är själva blåkartan 
till livsformen Människa. Kort sagt, i Vattenbärarens tid tar mänskligheten 
ansvar och kontroll över det  substratum som möjliggör hennes jordiska 
liv. (Se även föregående kapitel om den onda/goda daimonen.) Det kan 
tyckas som ett tecken var i den ”kosmiska tiden” mänskligheten befinner 
sig när nu klimatfrågan tornar upp sig som ett lika stort hot som någonsin 
det härsklystna och allt mer desperata USA. (Ryssland är inte i närheten 
av samma desperation, ett faktum som läsare av den borgerliga pressen 
sannolikt missat. Läser man borgarens åsikter är man snart neurotiker, 
borgaren har alltid hukat bakom stadsmuren med sina inre fantasifoster 
och  farhågor.)

 Tar man zodiaksymbolerna i deras högsta och renaste uttryck 
innebär mänskligheten under Vattenbäraren gudalika människor. Tanken 
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har förstås inspirerat till mängder med fantasifull science fiction i en tid 
som berövats på både religion och filosofi. Gissa om författarna till dessa 
avknoppningar är bättre pålästa än allmänheten som hungriga på ”andlig 
föda” serverats Stjärnornas krig och andra berättelser på dagisnivå om de 
goda och de onda!4 Existerade hela befolkningen som en medveten ”Kris-
tuskropp” skulle den inte behöva science fiction – de skulle ”leva dröm-
men” (avgjort inte dröm i den amerikanska bemärkelsen). Ingen skulle 
heller bry sig om det svenska deckarundret då medvetna individer inte 
längre simmade i smutsvatten utan varsamt bar det i renad form, medve-
ten om vattnets plats i det större hela. Inga människor finns i Vattenbära-
rens tidsålder kvar på Jorden som säljer smutsvatten som pornografi i eller 
till ett degenererat Väst. Mycket kommer att ha förändras vid den tid när 
svenskarna kan blicka tillbaka på den underpresterande Vattenbärare som 
tecknas i vår tids Sverigehoroskop.

Mer om själen i en framväxande, 
sekulär rovdjurskultur

Trots att ordet folksjäl förekommer i medierna existerar knappast någon 
sådant enligt officiell svensk verklighetsbeskrivning. Men vad som åsyftas 
är enbart den sociala dimensionen, folkets sedvänjor och typiska beteen-
den. Politiker, alltid fyllda av kontrollmotivet, söker begränsa folksjälen 
genom likriktning. Den svenska folksjälen ter sig därför rätt påver och 
strömlinjeformad enligt ovanstående karta. Årtionden av socialdemokra-
tisk ingenjörskonst har lyckats slimma detta folk och göra det förutsäg-
bart. Se bara hur medierna av ren slentrian använder samma svenska kli-
chéer om och om, och som Pavlovs betingade hundar klickar svenskarna 
på rubriker som triggar det mönster de präglats med. Häri ligger skälet 
till att skilja mellan ”nationalsjäl” och ”folksjäl” - Etablissemangets avsikt-
liga ingenjörskonst och ”groomning” av medborgarnas psyken, tankein-
nehåll och beteendemönster syftar till att inlemma folket i den officiella 
nationalsjälen, vilket kan ses som Sveriges intellektuella överbyggnad, 
de prioriteringar och värderingar vi i modern tid utvecklat och som tycks 
kvarstå oavsett vilken regering som har makten. Som hörs är nationalsjä-
len närmast oskiljbar från socialvetenskapernas perspektiv på kollektivet. 
Vad gäller själen i ordets äldre mening, som något andligt, en andlig sub-
stans alternativt immateriell essens, har materialismen ända sedan slutet 

4 SciFi-rullen I-Robot och långt dessförinnan 2000: Ett rymdäventyr, adres-
serade visserligen båda teknokratins etiska dilemman, men djupt inbäddat i vad 
som för den stora publiken mest var stundens underhållning.
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av 1800-talet hävdat att psyke är ett sekundärt fenomen som uppstått ge-
nom ”evolutionens” slumpmässiga framskapande av den fysiska hjärnan. 
Forskare älskar att projicera evolutionstanken på det faktum att hjärnan 
ser ut som ett virrvarr, ett svartbygge som fått sig tillbyggnader lite då och 
då. Med tanke på lite man egentligen förstår av t.ex. ”skräp-DNA” borde 
man fatta misstankar mot den här typen av påståenden. Det är bara Mörk-
rets kvalitet, okunskapen, som talar. Officiell myt är hursomhelst att det 
bara är död materia som verkar medan du läser dessa rader och att bara 
primitiva grottmänniskor fantiserar över en osynlig Skapare. I Sveriges 
anammade av sekularism uppstår en giftig och extremistisk variant pga. 
landets tidigare fattigdom och låga bildningsambition för sina medbor-
gare.5 Nu ser vi istället en krystad angelägenhet att framstå som det mo-
dernaste och mest upplysta landet av dem alla. Men som noterat i första 
kapitlet ter sig darwinismen som lika mycket fantasi som neandertalarnas 
gissningslekar för dem som verkligen satt sig in i frågan. Knivskarpa tän-
kare och tajtare vetenskap har fascinerande nog avslöjat den västerländska 
vetenskapens flera rejäla tankevurpor under inflytande av 1800-talets hip-
paste vetenskaper, kemi och biologi. Trots att paradigmskiftet redan ägt 
rum märks inte ett spår av neo-darwinismens kris i de svenska mediernas 
populärvetenskapliga rapportering! När ateistsekten Humanisterna förde 
visst väsen under ledning av en tidigare ordförande, kom Sverige kanske 
så nära ämnet som möjligt, men 2018 är den föryngrade, sämre avlönade 
och mindre kunniga journalistkåren om möjligt ännu mer ignorant än för 
bara tio år sedan och Sverige tycks bara ha en enda allmän vetenskapsjour-
nalist, DN:s Karin Bojs, som förlorat sig djupt in i DNA-forskningen i jakt 
på kroppsliga förfäder. Inte ett knyst från det hållet om den västerländska 
världsbildens kris. Jag kan faktiskt inte påminna mig en enda artikel signe-
rad Bojs där hon berättar att molekylärbiologin via strikt matematik själv 
förklarat den evolutionistiska fantasin helt omöjlig. Den del av Sverige 
som förlitar sig på svenska medier för sin omvärldsorientering sitter där-
för kvar i 1800-talets myt om att äga den rätta verklighetsbeskrivningen.

 De nya fynden är så fascinerande att de är värda att repetera en 
gång till eftersom intelligens är en sårbar punkt i den svenska självbilden. 
Landets experiment med rashygien och lobotomi nära vår egen tid är job-
big att ens tänka på och svensken seglar lätt bort i ett ”la-la land” för att 

5 Snabb, effektiv skolning och snabbt ut i lönsam produkton, sådant är det 
statliga direktivet. När det talas om ”livslångt lärande” handlar det absolut inte om 
ett lärande som får individen att växa och blir mer människa utan enbart forcerad 
anpassning till det Sverige för tillfället kan profitera på i nationernas darwinistiskt 
utformade tävling. (Ett stendött koncept en bit fram, i Vattenbärarens tidsålder!)
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slippa vara ”så jävla allvarlig”. I intelligensens frånvaro kan aldrig strikt 
naturalistiska processer skapa vår cellulära mikrovärld. Den formligen 
ropar ut, via sin konstruktion, att här finns en bakomliggande författare. 
Den “komplexa specificerande informationen” motsvarar antikens före-
ställning om ett skapande Ord, tanken att ett skapande språk ligger bakom 
tillvaron. Hinduismen betonar också ljudvibrationer (”ord”) som grund-
läggande i den kosmiska manifestationen. Hur skulle mänskligheten, en 
intelligent art, kunna upptäcka annat bara man ansträngde sig det minsta 
lilla? Den mikroskopiskt lilla cellvärldens ”oreducerbara komplexitet” för-
utsätter att naturen – för att bara för ett ögonblick anamma den biologiska 
villfarelsens tanke- och språkbruk REDAN PÅ FÖRHAND VET VILKA 
SLUMPMÄSSIGA MUTATIONER SOM ÄR VÄRDA ATT SPARA! Vi kan 
lugnt anta att de äldre kulturer som föregick den moderna västerländska 
på något sätt fått tillgång till kunskap vi först nu, till och med runt mil-
lenieskiftet, bara börjat förstå. Frågan om själen visar sig kanske ändå inte 
vara reducerbar till det rådande paradigmet av ”mäta och väga” även om 
stollar faktiskt försökt uttala sig om själens vikt.6

 Den första som begrundade folksjälen som en aggregation av indi-
viduella själar som bildar en ”fantombild”, en genomsnittlig entitet, före-
faller ha varit tysken Wilhelm Wundt (1832-1920). Naturligtvis existerade 
psykologin även före Sigmund Freud som i princip blev känd för tankar 
redan formulerade av hans föregångare. Wundt hade ett tidigt intresse för 
det omedvetna men drogs sedan mot den vakna och agerande människan 
och mot fysiologisk psykologi. Han har kallats den (laboratorie-)experi-
mentella psykologins fader. Men vid sidan av odlade han också ett intres-
se för folkpsykologi och skrev ett nu bortglömt verk i tio volymer. Wundt 
värjde sig starkt mot några yrkeskollegor som ville tala om folkets ande 
(Volksgeist), det var för mystiskt och högtravande för hans smak! Folksjäl 
(Völkseele) tycktes Wundt en bättre beteckning, men då avsåg han inget 
övernaturligt med detta utan bara en kartläggning av en socialt samman-
hängande grupp utifrån dess historia. Wundt menade att man indirekt 
kunde utläsa en folksjäl ur folkets språk, myter och sedvänjor. Dessa ut-
tryck har egenskaper som kan undersökas, till skillnad från deras bakom-
liggande psykologiska processer som alltså bara indirekt kan iakttas. I The 
Other Psychology of Julian Jaynes (2018) av Brian J McVeigh finns en intres-
sant tanke om varför Wundts tankar inte fick något genomslag. I Europa 
var det Freuds kittlande om än pinsamt reducerade omedvetna –  ”Detet” 

6 Ingen kan ha missat det banala påståendet att en mänsklig kropp tappar 
si och så många grams vikt vid dödsögonblicket – som om den icke-materiella 
själen likväl på något sätt tyngt ner kroppen.
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– en ormgrop av otillåtna sexuella begär, som fångade allas intresse. Även 
i USA tvärdog Wundts tankar:

”Trots att Amerikas socialpsykologi kunde tyckas besläktad, tog 
sig detta fält en experimentell, behavioristisk och individualistisk 
vändning som inte passade med det kulturhistoriska perspekti-
vets fokus på grupp och tydning av uttolkning av gruppbeteen-
det. USA:s egen folkpsykologi satte hinder och här nedvärderades 
den sociala faktorn till bara ett ’stimuli som omgivande individer 
tillhandahåller.’”

Kort sagt, den amerikanska individualismen och ”satsa på dig själv”-
attityden gjorde detta folk oförmöget att förstå komplexa gruppsykolo-
giska sammanhang. Är det därför USA mördar och blodar ner världen så 
infernaliskt? Är det därför Hollywoods-underhållning är så banal och i 
princip alltid slutar med en man (ibland Angelina Jolie) mot världen, mot 
fienden? Är USA jordklotets värsta psykopat bland nationerna? Det gamla 
Fattigsverige bidrog i så fall via utvandrarna med vårt ”värsta genetiska 
material” – råsälleriet från ”vikingatiden”. USA uppvisar en asocial arm-
bågsmentalitet, en girig ”jag först”-attityd (även före Trump) som knuffar 
omkull de gamla och svaga för att först bara överleva dagen för egen del, 
men på ett mer framskridet stadium av ”allas krig mot alla” för att syste-
matiskt berika sig själv. USA är ett rovdjur bland nationerna, inte tu tal om 
det. Kina bygger följare i Afrika genom att ge dessa länder något! Skillna-
den i attityd är dramatisk och kan lätt ses i nationalhoroskopen. Kina har 
en god Venus-i-Vågen topplacerad i sin karta. Det landet lär redan nu en 
häpen värld att darwinistiskt trams inte leder någonstans, däremot Venus, 
anpassbarhet, lyhördhet, och adaptabilitet. Se hur snabbt Kina insett sitt 
föroreningsproblem jämfört med västvärlden! Landet kommer att bli en 
huvudaktör i Vattenbärarens tidsålder, när Sverige gjort sig helt irrelevant 
genom klantiga allianser.

 Den astrologiska folksjälen, hur man än definierar den, är som vi 
sett något annat än Wundts historisk-materialistiska dito. Bara namnet är 
detsamma. Oavsett definition kan folksjälen vara som en förbannelse om 
man har oturen att födas till ett inskränkt land – det krävs en stor ansträng-
ning för att bli medveten och likt Münchhausen lyfta sig själv i håret och 
höra upp att samsvänga med de tanke- och beteendemönster som ligger 
formade redan vid vår födelse och som tycks kunna utläsas i horoskopet 
för nationens födelse. Naturligtvis löper den som vaknat upp risken att bli 
stämplad som osolidarisk eller till och med landsförrädare. I Sverige har 
emellertid politikerna släppt in marknadsliberalismen som en Överideo-
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logi, en slags själ eller ande i sin egen rätt, och denna hyllar själviskt tram-
pande på andra medborgare för att själv bli mer ”lönsam”. Denna ideologi 
i kombination med vår lagstadgade yttrandefrihet förklarar mycket av se-
nare års ”trollande och näthat” i Sverige. Trots framstegen inom IT med 
att tagga och följa enskilda individer på nätet och på gatan kan man idag 
fortfarande tänka och tala någotsånär fritt i Sverige. Undertecknad avrå-
der dig från att skriva en bok som denna om du är under fyrtio och hoppas 
på ett jobb i Sverige. Över fyrtio är du i princip borträknad i vilket fall och 
kan för varje år du mer och mer inser Maskinens omänsklighet höja din 
protesterande röst lite ytterligare.

Är då detta Sverigehoroskopet?

Vad som är det ”äkta” nationalhoroskopet går förmodligen inte att säga, 
en nations födelse (eller en stads grundande) är ofta något som sker steg-
vis. Astrologin har utvecklat en pragmatisk praxis: som landets födelse 
kan räknas en oväntad radioutsändning när en diktator låter meddela fol-
ket att han gripit makten. Ibland gäller datumet på ett officiellt dokument 
som födelse (vid midnatt om landet har en tidräkning som öppnar dagen 
vid tolvslaget). I fallet Amerikas Förenta Stater finns det bästa vittnesbör-
det inte ens i landet utan bevarades i en text av den engelska läkaren och 
astrologen Ebenezer Sibly (och upptäcktes långt senare). För Sveriges fö-
delsetid används här midnatt till den 28 februari 1974 eftersom detta är 
datumet på den skriftliga och officiella kungörelsen för den alltjämt gäl-
lande Regeringsformen.7 Också Storbritannien, som t.o.m. har universitet 
som ger kurser i astrologi (ett ämne som både i historia och nutid åtnjuter 
högre respekt där än det gör i Sverige), utgår från midnattstimman för sitt 
horoskop från 1801. Astrologer som specialiserar sig på nationalhoroskop 
går ofta ner sig i ett moras av alternativa ”födelsedatum” och förvirringen 
kan bli total. I skenet av den egocentrism som naturligtvis inte bara ast-
rologer lider av – hela västcivilisationen har trillat dit – kan ett datum på 
det officiella dokumentet tyckas som en klok väg att gå. Varje milstolpe 
i tiden är som en sten kastad i vattnet och koncentriska ringar sprids på 
vattenytan – före och efter i tiden. Det är därför lyhörda människor kan 
förnimma olyckan redan innan den hänt: de förnimmer en annalkande 
vattenring, ett vågskvalp från framtiden. Skeptikern skulle inte ge mycket 
för det sjätte sinne som fick en handfull passagerare att avboka sina biljet-

7 w w w . r i k s d a g e n . s e / s v / d o k u m e n t - l a g a r / d o k u m e n t /
svensk- for fa t tn ingssaml ing/kungore lse -1974152-om-bes lutad-ny-
regeringsform_sfs-1974-152 
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ter till Titanics jungfruresa, men efter första kapitlets försök att se nyktert 
på ”myter” behandlas skepticism härefter som ett sjukdomstillstånd, kan-
hända en effekt av att själen tagit med sig många problem till värdkroppen 
(synliggjort i en födelsekarta som dignar under oförenliga indikationer). 
Metaforen med vattenringarna kan också appliceras på det moderna Sve-
rigehoroskopet. Pånyttfödelsen 1974 var när allt kommer omkring bara 
ett stickprov i tidsflödet, ett ”ingångsvärde” för de år som skulle följa och 
landet bör redan långt tidigare ha uppvisat tecken på den nation i Vågens 
– jämlikhetens och opartiskhetens tecken – som 1974 visar sig som det le-
dande tecknet.8 Är det visionärer som skapar framtiden eller hör de bara 
och är först att beskriva en framtid som redan väntar i Ödet? Närmast föl-
jer nio anekdotiska fall, alla argument för att Vågens tecken i huvudstaden 
Stockholms östra horisont (ascendenttecknet) faktiskt tycks fungera.

Indicium 1 – Landsfadern
I samband med statsminister Fredrik Reinfeldts (m) verbala krumbukter 
och försök att ikläda sig Landfaderns roll genom styltig byråkratsvenska 
med tysk satskonstruktion – “det svenska folket vars förtroende jag bär” – 
funderade jag över original och plagiatörer. Originalet är Per Albin Hans-
son (s), den enda statsminister som kan göra anspråk på landsfaderstiteln 
och om vilken den officiella historieskrivningen säger att han med en klok 
neutralitetspolitik lotsade landet helskinnat genom Andra världskriget. 
(En motbild är att han istället sysslade med ryggradslös eftergiftspolitik 
mot massmördaren Hitler när han lät denne frakta krigsmateriel genom 
Sverige.) Per Albin förtjänade också sin titel genom att formulera tanken 
på Folkhemmet, en konception som dock var för trång för honom själv: 
med det ytterst frisinnade Månen i Tvillingarna föredrog han två parallella 
hem, det ena välsignat genom äktenskap och dess helgd och det andra ba-
serat på... mer personliga böjelser. Hansson påminde här om den franske 
kompositören Eric Satie som hyrde två lägenheter i Paris och smått bisarrt 
sände sig själv meddelanden mellan adresserna via den tidens snigelpost! 
Också Satie hade Månen i duala Tvillingarna. Hanssons horoskop upp-
fyller perfekt tanken på en äkta landsfader, en som skapar sådana ringar 
på vattnet att man kan betrakta 1974 års horoskop som delvis en följd av 
hans livsöde och gärning. Säg aldrig att inte Ledaren har en enorm makt 
att i sin person förändra massorna och Ödet! Det faktum att han sökte 
lotsa landet neutralt och objektivt genom ett krig avspeglas genom hans 

8 I romarriket räknade man inte soltecknet som ”sitt” utan valde det allra 
mest personifierande: det tecken som steg i öster vid födelseplatsen. Således lät 
kejsar Augustus, född tidig eftermiddag, prägla mynt med en Stenbock på trots att 
hans soltecken var Vågen och Solen dessutom stod högst i skyn av alla planeter.
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Sol i balanskonstnären Vågen. Men mer intressant, och det som stödjer 
den här bokens Sverigehoroskop, är att Per Albins kommunikationsplanet 
Merkurius, logikens röst, i politikerns 21 grad av Vågen gradexakt vidrör 
rollmasken för ett senare Sverige. I kartan nedan adderas den halvhjärtade 
plagiatören Reinfeldt som en yttre planetkrets för en jämförelse. Som sy-
nes är det Hansson som har Solen, den pådrivande kraften i Vågen. Rein-
feldt ”bara” den återspeglande Månen. Hanssons födelsetid saknas men 
Reinfeldts är känd, vilket gradexakt fixerar dennes flyktiga Måne. Därmed 
syns hur kopian står och fingrar på den verklige Landsfaderns eminenta 
kommunikationsgåvor utan att producera mer än Lilla Ljusets svagare 
återsken av den äkta varan.9

Hanssons Måne saknar exakt gradtal men ligger definitivt i Tvillingarna, 
och det är värt att påminna sig att hinduerna kallar tecknet ”Paret” (man 

9 I ett partnerskap hade naturligtvis samma konfiguration tecknat den enes 
lyhördhet för den andres tanke och tal.
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och kvinna). Tecknet är relationsorienterat men rastlöst. Författaren Tho-
mas Mann, som såg den universella morallagen utvecklas genom männis-
kans historia, hade också Månen i Tvillingarna tillsammans med tecknets 
härskare, intellektets Merkurius. Också han tycktes som den rörliga bud-
bäraren Merkurius oförmögen att stadga sig på ett ställe och det kröp i 
kroppen på honom efter bara två års hemmaliv med hustru och barn. Un-
dertecknad har samma Måne och har aldrig lyckats få en relation att nå tre 
år. Är det något i den duala Tvillingarna som söker sin frihet efter två 
solvarv?10 Den indiska traditionens Tvillingarna kallas Paret (Mithuna) och 
är älskarens (den kärleksfulla människans) tecken, men uppenbarligen 
ingen som stannar på ett ställe särskilt länge. Den fria kärlekens kanske 
främsta förespråkare under USA:s hippiedominerade sena 1960-tal var 
Grace Slick, sångerska i den då mäktigt populära socialistiska (!)11 rock-
gruppen Jefferson Airplane. Hon var förstås född i Tvillingarnas tecken. 
Samtliga tre Lufttecknen tillhör den ideala världen och förklaringen är, 
som sagt, att människan inte tillhör djurlivet och jorden utan är en högre 
existensform som enligt myten levt i Paradiset för att senare fördrivas till 
en mindre existens som jordmänniskor… Det är möjligt att just Tvillingar-
nas rotlöshet beror på att tecknet (via intellektet) bevarat något av en för 
jordmänniskan svårbegriplig frihet och all-kärlek som väntar i mänsklig-
hetens sanna himmelska hem, men som ”nedväxlat” till jordiska förhål-
landen blir en slitig ryckighet och den otrohet som Per Albins historieskri-
vare gärna utelämnar då den skadar bilden av den ideala Landsfadern. 
Missa heller inte att Arbetsoxen – hjulspåren och rutinens symbol – ligger 
steget innan den jordanpassade Buddhi gör entré i zodiaken. Cirkeln kryl-
lar av outtalade tankar av det här slaget för den som inte hastar förbi.

 Reinfeldts popularitet under några år var bara den naturliga följ-
den att vilken statsminister som helst som inte gör bort sig totalt får bra 
opinionssiffror, särskilt om han för en politik som medieägarna bejakar! 
Att hans illa inövade försök att profilera sig som Landsfader kom sent, 
när hans dåliga politik lett till låga förtroendesiffror, kanske kan utläsas 
av skillnaden mellan honom och Per Albin Hansson. Reinfeldt kunde bara 
producera en indirekt antydan av Vågens rättvisepatos via Månen i Vå-

10 Den gamla kinesiska 60-årskalendern låter vart och ett av elementen äga 
tvååriga perider, men elementets första år är yang-laddat och nästföljande yin-
laddat, som om första årets framsteg redan nästa år utvärderas och kanske annule-
ras...

11 Skivbolaget insåg att gruppen sålde så bra, att de fick sjunga vad de nu 
ville. Texterna gick ändå knappt fram i oväsendet och om man snackar tillräckligt 
mycket om revolution är chansen i vilket fall hög att det blir liten verkstad...
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gen. Hans Sol drev inte alls i den riktningen utan sökte tvärtom sin egen 
trygghet, sitt eget välmående i lilla eller familjära gruppens tecken, Kräf-
tan (t.o.m. hans 11e husideal). Det är en avsevärd skillnad mot Per Albins 
intelligensbaserade och motoriska (solärt dagaktiva) arbete i Vågen. Det 
har sagts att Per Albin Hansson levde ett måttfullt och t.o.m. frugalt liv, 
utan dagens vettlösa svenska lyxrenoveringar för att låtsas som man är 
på väg någonstans i livskarriären. Horoskopet bekräftar detta: Månen i 
samma tecken som Saturnus, indikerar en kyligt planerande rationalist av 
det måttfulla slaget. Det är Jupiter som ger rikedom som i de oförståndigas 
händer leder till excesser och vulgaritet. Saturnus är den raka motpolen, 
arbetarens planet, det hårda slitets men också den dygdiga sparsamhetens 
indikation. Hellre lite men av kvalitet, sådan är Saturnus. Den har redan 
skymtat förbi som kardinaldygd nummer ett: prudentlighet, försiktig och 
förnuftsbaserad handling. Hanssons karta är en särdeles tydlig föregång-
are till 1974 års Sverigehoroskop. Saturnus dominans indikerar en verklig 
Landsfaders gravitas eller tyngd, och därmed inverkan på landets interna 
(Månen) utveckling genom historien. Den saturniskt koncentrerade le-
darens effekter på omvärlden kände redan de gamla kineserna till. I den 
konfucianska klassikern I-Ching diskuteras egenskapen ”konstans” eller 
”varaktighet” (hêng) och kommentartraditionen lägger ut den svårbegrip-
liga antika texten ytterligare. För en modern västerländsk läsare gör kom-
mentaren bara sakerna ännu snårigare eftersom vi saknar förförståelsen! 
Men textens ”geist” (ande) smyger sig kanske ändå på:

”Hêng betyder det som varar länge. Yang upptill och Yin där-
under, åska och vind i samarbete. Varsam och i rörelse. Yang och 
Yin korresponderar fullt ut och betecknar därför varaktighet. ... 
Sol och måne har himlen och kan därför lysa för evigt. De fyra års-
tiderna förändrar och transformerar [introducerar nytt och sågar 
av höstriset] och kan därför för evigt bringa till fullbordande. Den 
heliga människan förblir för evigt på sin väg och världen omfor-
mas till fullbordande.” (kapitel 32)

Den sista raden är högintressant och figurerar på olika sätt i Kinas tradi-
tion. I taoismen berättas att små barn, ännu i full besittning av Kraften och 
glasklart medvetande, kan passera vilda djur eller trampa på tigerns svans 
utan att bli attackerade. En verklig folkledare behöver bara vandra sin väg 
fram och magiskt omvandlas omgivningarna! Ja, ”karisma” skulle kunna 
vara en förklaring, vem faller inte för en karismatisk ledare (eller ett barns 
oförställda väsen)? Men kineserna är inne på något djupare, något om att 
den heliga människan hittat en inre kontakt med Vägen eller den univer-
sella morallag hinduerna kallar Dharma.
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 Precis som en individ kan ta sitt personliga horoskop och jämföra 
med nationalhoroskopet för att bedöma huruvida man passar med natio-
nalpsykologin12 eller tenderar att bli familjens svarta får, kan individer på 
samma sätt sparras och uttydaren bilda sig en uppfattning av hur mötet 
kommer att arta sig. Från författarens yngre och mer frisläppta år fanns 
en kvinna där varje möte i kroglivet slutade i sängen. Först efter tio år var 
det något som ”klickade” och de blev ett par – bara för att tvåårsmönstret 
skulle kicka in. Vid jämförelsen av deras horoskop finns ett iögonenfal-
lande starkt band mellan respektive kartas svagaste punkt. Mannens Sol är 
tekniskt sett ”fallen” i tvåsamhetens och jämlikhetens venusianska Våg 
medan kvinnans Venus befann sig mittöver, i egoprincipens Vädur. Ban-
det är starkare än bara tecken-till-tecken, det är gradexakt, Solen i Vågens 
6e grad mot Venus i Vädurens 6e. Effekten var uppenbarligen ”omedelbar 
och omotståndlig attraktion”, men inte särskilt stabil eller långvarig. Dess-
utom hamnar Solen strax i underläge och blir den som tänker och balanse-
rar åt båda, Venus i Väduren är en outvecklad position som ofta tenderar 
att stanna vid ”jag och mitt välbefinnande”. Mannen hamnade i rollen som 
permanent ”lyssnare” till kvinnan som hade problem på sitt arbete.

 Vid studiet av Per Albin Hanssons karta kan man inte ignorera 
hur Landsfadern under en tid opponerades – och det tydligt! – av lan-
dets största underhållare Karl Gerhard, som ”sjöng så gott som uteslu-
tande sina egna texter och där framförandet var en stor del av texternas 
framgång”. (Wikipedia) För Gerhard var Landsfaderns eftergiftspolitik åt 
nazisten Hitler så motbjudande att han lät förstå så mycket i ett känt schla-
gernummer som Stockholms politiker nervöst förbjöd honom att framföra. 
När två celebra eller offentliga dominanter går i clinch på detta sätt, då bör 
det också synas vid en partnerjämförelse (”synastri”). Ingivelsen om Karl 
Gerhard visar sig mycket riktigt falla ut på ett exakt sätt: kommunikatören 
Merkurius hos Karl Gerhard befinner sig i stridbara Väduren och oppone-
rar sig gradexakt mot det mannamodets tecken bara kan betrakta som Per 
Albins feglir mot Nazitysken! Inför så här exakta korrespondenser enligt 
det antika dictat ”som därovan, så härnedan” kan skeptiker säkert bli åt-
minstone lite nervösa och säga något om att slump och medvetande spe-
lar människan spratt, att vi fäster oss vid enstaka fenomen som förefaller 
bekräfta vår ståndpunkt och silar bort allt det som inte passar våra syften. 
För den som inte tappar fattningen fullt så lätt och istället är villig att av-

12 Här infinner sig spontant tanken på svenskarnas favoritchilenska, Paula 
de Tilde, som naturligtvis har Månen i Vattenbäraren och Solen i Vågen... Hon 
kom dock till Sverige under en mer välvillig tid i landets historia än tiden denna 
bok kretsar kring.
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smaka kvaliteten i denna ”slumpmässiga” koppling mellan Hanssons och 
Gerhards himlar, och därtill begrundar vilken planet som bildar den öm-
sesidiga oppositionen, är sannolikheten hög att bli insläppt från den kylan 
i vilken ensidigt kvantifierande människor befinner sig, in i den värme, 
godhet och skönhet universums dolda intelligens reserverat för vissa att få 
en skymt av.  (Anm. Den hånleende djävulen inritad i kartan kommer att 
förklaras längre fram.)

Indicium 2 – EU-valet 1994 bäddade för landets 
kräftgång och förfall
Det här horoskopet är ställt för midnatt dagen för omröstningen och an-
vänder Stockholms koordinater eftersom det är här riksdag och regering 
håller hus – ett inte särskilt kontroversiellt metodval för politiska astro-
loger. Detta är vad dygnet bar i sitt sköte och inget större än EU-omröst-
ningen stod på dagordningen. Efter näringslivets massiva indoktrinering 
av folket vann ja-sidan för medlemskap med cirka 5% övervikt och efter 
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ett högt valdeltagande. Lejonets tecken för suveränitet och distinkt indivi-
dualitet stiger i öster, men ascendenthärskaren Solen talar ett annat språk!

 
Det Stora Ljuset befinner sig i kooperativa Vågen som nästan alltid lutar åt 
samarbete snarare än att forcera sig fram av egen kraft (”fallen” Sol). Valet 
av tidpunkt för omröstning spelade verkligen ja-kampanjen i händerna! I 
förhållande till Sverigehoroskopets Vågascendent i 21a graden är det sig-
nifikativt att folkomröstningen skedde med den demoniska äregirighetens 
Rahu (Drakhuvudet) gradexakt vid vår hypotetiska nationella persona, den 
bild vi visar utåt och kanske också identifierar oss lite väl hårt med (iden-
tifikation, liksom kärleken, är blind och här sammanfaller de i ascendent-
härskaren Venus). Denna gradexakta korrespondens mellan demonen 
som ville bli förmer än vad den var, visar en ”sjuklig partnerskapsvilja” 
vid denna tid, signerad näringslivets propagandamaskin. 

 Mars i folkliga av avskilda Kräftan angriper alliansbenägna Vå-
gen men tyvärr från 12e huset för den förlorande sidan! Samtidigt befin-
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ner sig Kräftans härskare, den folkliga Månen i ett “stockholmssyndrom”, 
gripen av och identifierad med statsmaktens symbol Saturnus. Detta ett 
omen som varslar om ett folk som identifierat sig med sin Överherre till 
den grad att de röstade som marknadsliberalismens förespråkare ville ha 
det, Mars kraft som verkade för separatism (icke-medlemskap) undermi-
nerades då dess disponent Månen redan ägdes av statsmaktssymbolen 
Saturnus i hemmaläge i sitt kollektivistiska tecken Vattenbäraren, ett av 
Sveriges huvudtecken. Detta är bokens kanske allvarligaste indikation om 
att “folket får de politiker det förtjänar” – den som är så korkad att man 
bjuder in Vampyren i det egna hemmet har sedan bara sig själv att skylla 
och får leva med konsekvenserna, vilket det svenska folket fortfarande år 
2018 inte tycks vilja förstå som i protest mot välfärdssamhällets destruk-
tion favoriserar ett uppstickarparti som efter minsta gillande favör från 
Överheten byter ståndpunkt i viktiga frågor! Bemärk också att Kräftans 
latinska namn också alluderar till sjukdomen cancer. Man skulle kunna 
läsa symboliken som att Mars vid folkomröstningen om EU visar hur ett 
sjukdomstillstånd i den onda daimonens 12e hus injiceras i Sveriges cel-
ler eller enskilda hushåll. Figurens ingredienser för tankarna till den se-
dan länge högervridna socialdemokratin som var av samma uppfattning 
i EU-frågan som Svenska Arbetsgivareföreningen (sedermera omdöpt till 
Svenskt Näringsliv).

Indicium 3 – När svenska tåg inte längre bar 
finansministern fram till hans arbetsplats
Sedan regeringen Reinfeldts PR-inducerade hypnos släppt översväm-
made medierna snart av rapporter om allt som inte längre fungerade i 
det vinststyrda samhälle denna regering givit marknaden till skänks. En 
händelse av djup symbolisk innebörd var när finansminister Anders Borg 
– han med uttrycklig politisk vilja att bryta ned och privatisera det allmän-
na goda i Sverige – i dagligt tolvmilapendlande mellan Katrineholm och 
Rosenbad själv fick uppleva hur det som en gång var en medborgerlig ser-
vice i de vinstlystnas händer förvandlats till ett skämt. Hans SJ-tåg spårade 
2013 ur med bara minuter kvar till ankomst Stockholms Central. Folkets 
sorgesånger över sitt försämrade SJ hade då redan fått sin kanske bästa 
illustration sommaren 2010 när ett tåg på sträckan Stockholm-Göteborg 
bara hann åka 10 minuter innan ett 7 timmar långt stopp vidtog med re-
senärer som packade sillar i vagnar. År efter år av informationsstrul är en 
annan sida av SJ:s sorgesaga men sorterar bättre under Sveriges vanartiga 
förhållande till den nya avguden IT. Den fartblinda datateknikfixeringen 
kommenteras längre fram. Svenska Dagbladet uppgav finansministertå-
gets urspårning till 6.30 den 12 november 2013, men olyckan låg redan i 
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luften och inte ens några timmar ändrar på den tydligaste indikationen i 
olyckshoroskopet:

 
 Det här är ännu en karta med markanta kopplingar till den för 
Regeringsformen 1974. Den här gången vidrörs Vågascendenten – återi-
gen gradexakt –  av ingen annan än den iskalla Liemannen själv, Saturnus! 
En  som blockerar eller försenar allt den rör vig – men prudentlighetens 
dygd indikerar att det många tycker är långsamt i själva verket är den kor-
rekta farten. Intressant är att regeringen Reinfeldts utförsäljningar av fol-
kets egendom tappar fart just före 2014 då man förlorar makten, något som 
kan knytas till Saturnus bromsande inverkan. Viktigt är också att himlen 
åter uppvisar samma girighetens demon på passage genom Vågen som 
den gången Etablissemanget förmådde svenskarna att rösta ja till EU. 
(Hade folket röstat nej hade vi likväl varit medlemmar i dag, folkomröst-
ningar kallas ju bara ”vägledande”.) Själve finansministerns tågurspår-
ning var synnerligen symbolladdad och som synes finns de korta kommu-
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nikationernas Merkurius på plats i det tecken som nu alltmer framtonar 
som Sveriges rollmask. Men därtill Solen, symbolen för Ledare(n) – här 
kan man kan argumentera för att Borg vid tiden faktiskt var Ledaren, givet 
svenska folkets patologiska tillvänjning till den utdragna sotdöd som eko-
nomism13 innebär. Eftersom Solen med dess fria och generösa utstrålning 
och den kalla Saturnus med dess slutenhet, regelverk och ofta onkel Scroo-
ge-liknande snålhet är ömsesidiga planetära fiender för hinduerna, kunde 
man ana bekymmer under perioden. Att tågurspårningen inträffade just 
detta dygn under de flera dagar då Saturnus förblev gradexakt i konjunk-
tion med vår hypotetiska ascendent beror rimligen på att den flyktiga 
vandraren Månen (också känd som en daglig resenär till och från det trista 
veckoslitet) dygnet innan och dagen för tågurspårningen passerade ge-
nom nationalhoroskopets soltecken. Dessa multipla signaler är väl värda 
att samtidigt hålla i sinnet och kontemplera. Men viktigast är nog ändå 
Tidens herre och ”Själens Form” Saturnus,14 som här frågar Sverige, “Vad 
har du egentligen gjort med ditt liv, med din kultur, med dina förr så goda 
värderingar? Hur kunde du försumma din räls så?” Saturnus anklagande 
blick föll hårt på Anders Borg.

 Tågurspårningen påminner om att den snabba Månen i transit 
ofta fungerar som en slags sekundvisare som kan precisera när risken är 
som störst för en problematik som ritas upp av de långsammare plane-
terna. Här syns dessutom en attack från olyckans Mars mot Månen, i sig en 
flyktig resenär och tillika folkdjupets (folksjälens) planet. Om Merkurius 
är en silvervingad individualist kan man kanske likna Månen vid tågsetets 
vagnar - mobila, trygga hem som fraktar hela grupper fram och åter, fram 
och åter. Pendlaren. Kopplingen mellan Månen, tidvattnen och Kräftans 
trygghetssökande, samt kommunikationer, blir därmed tydliggjord. Som 
synes har vid urspårningen den snabbare Månen bara en grad kvar till en 

13 Förminskandet av livet, socialt och i övrigt, till enbart en fråga om kronor 
och ören, en siffernissens världsbild.

14 Termen ”Själens Form” blir begriplig om man återvänder till den kos-
mologiska axeln Vattenbäraren/Lejonet och ser formella Saturnus/Vattenbäraren 
som det rymliga hölje som omsluter centrala Lejonet/Solen, symbolen för atman el-
ler själen.  En inressant följd blir att på den sociala nivån är det kollektivet som ger 
Formen för den enskilda individualiteten! Gruppen formar den enskilde! Jantela-
gen är ingen unik svensk uppfinning, tillvaron själv innebär att helheten bestäm-
mer de enskilda delarnas funktion och hur långt en enskild ”solkung” kan tillåtas 
breda ut sig innan denne spräcker ”Formen” och därmed kan sägas ha förlorat sitt 
mandat, blivit storhetsvansinnig, eller vad helst. Sverigehoroskopet, vilket kom-
mer att framgå, innehåller paradoxalt nog både mer och mindre tolerans än vad 
man normalt menar med jantelagen.
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exakt opposition med olyckans Mars. Detta bekräftar i sig en astrologisk 
tanke att planeter i transit “triggar” en grad före exaktitud.15 Eftersom Sa-
turnus redan tynger Sveriges Vågascendent, är det onekligen en effektiv 
tvåstegsraket som tecknas. Liemannen och Stryparen (Saturnus) glider in 
i exakt läge (förutom att redan sedan säkert ett år ha fått svenska folket att 
börja fundera vad som egentligen gått snett med landet under Reinfeldt),16 
och så Månen som glider in i läge att motta smällen från olycksplaneten 
Mars. Den här oppositionen upprepas förvisso en gång i månaden, så up-
penbarligen är det Saturnus exakt på ascendenten som är central i den här 
“Vakna Sverige!”-signalen. Eftersom detta är en kommentar till transiters 
inverkan på ett natalt horoskop ska man också tillägga att den prosaiska 
och vardagliga Månen är en viktig planet i nationalhoroskopet: den står 
hörnplacerad i Väduren (7e huset) och i direkt opposition med landets 
ibland rätt tafatta och ofärdiga försök att hålla Vågskålarna i balans. Den 
som inför dessa intrikata turer suckar uppgivet får lov att stålsätta sig. 
Även fortsättningsvis kommer åtminstone styckvis att krävas ”aktiv läs-
ning”. Korsords- och rebuslösare ska inte ha några problem, men astrologi 
är definitivt inte som att slötitta på tv, den aktiverar just den fakultet Eta-
blissemanget söker hålla slumrande hos folkflertalet!

Indicium 4 – Europadomstolen underkänner Sverige
Dagen då tåget med den allmänna välfärdshataren Anders Borg spårade 
ut, var ingen bra dag för landet. Lite senare samma dygn var det dags för 
nästa väckarklocka: Europadomstolen förkunnade att det inte stod väl till 
med Rättrådigheten i Sverige. Tidigare noterades att just denna kardinal-
dygd har att göra med balanssinnet eller Vågen, och därför blir domsto-
lens utslag en generell indikation om att Vågskålarna är en korrekt indika-

15 En smått irriterande doktrin eftersom den konkurrerar med den gradex-
akta konjunktion som redan imponerat i säkerställandet av Sveriges Vågascen-
dent.

16 Sedan landet upprördes av eftersatt banunderhåll till följd av privatise-
ringarna har Dagens Nyheter m.fl. fått dårpippi när det gäller statistik. Sommaren 
2018 visade de med alldeles för många tabeller och procentsatser om hurförträffligt
Sverige nu var och hur väl tågen höll tiderna – samtidigt som andra nyheter teck-
nade katastrofnivåer för mängden anmälda banfel! 

www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-kommer-tagen-fram-i-tid/

Det är svårt att avgöra vad DN försökte övertyga läsarna om, men de verkade söka 
strö stjärndamm i ögonen så att folk inför valet skulle glömma kopplingen mel-
lan högerpolitik och eländiga allmänna kommunikationer. Sifferrabblandet var till 
ingen nytta, snart följde den generande upptäckten att de årsgamla rulltrappor 
Stockholms Lokaltrafik köpt av en amerikansk firma redan var slitna till följd av 
undermåligt stål.



Folksjäl–somienfilterbubbla

154

tion om Sveriges yttre rollspel och beteende. Det är förstås återigen lagens 
verkställande myndighet, Saturnus, som gradexakt står vid Sverigeascen-
denten när detta generande domslut faller! Ett första varv för Saturnus i 
en människas liv motsvarar på ett ungefär den välkända trettioårskrisen. 
Vid ett fullbordat första varv ställer äkthetens och den objektiva sanning-
ens planet första gången människan inför objektiva fakta som säger ”här är 
ditt liv, här är värdet av det du gjort så här långt”. (Statens och Borgs tåg 
av spåret!) Förvisso genomlevde inte Sverige 30-årskrisen här, den mötte 
nationen på ett utdraget sätt redan sommaren 2002 till sommaren 2005. 
Genom planeternas skenbara sätt att vandra baklänges genom zodiaken 
(retrograd rörelse) kan man lite spekulativt tala om de intensifierade pe-
rioder av denna kris:

24/7 2002 –  
8/1 2003

8/4 2003 –  
6/9 2004

14/1 2005– 
26/5 2005

Men så viktig är den tunga Saturnus att den ger kännbar friktion i varje 
tecken den tillbringar tid (cirka 2½ år). Beroende på födelsehoroskopets 
starka och svaga hus (och Saturnus medfödda position) kommer dess res-
triktiva och seriösa natur att märkas mer eller mindre tydligt genom hela 
livet. Den är motgiftet till en alltför yster Jupiter vars expansiva och chans-
tagande egenskaper den kontrar med kraven på soliditet, underbyggd ar-
gumentation (och inte bara lycksökarens hopp och lösliga projektioner av 
förväntad ”tillväxt”). Saturnus är närmast konservativ på det sättet. På en 
högre manifestationsnivå är Jupiter Lagen (skt: Dharma) och har inget att 
göra med låga kryps spekulation och jakt på snabb och lätt förmögenhet. 
På den högre nivån är Jupiter och Saturnus helt samfällda, och Lagens 
män och deras exekutiva arm (Saturnus) i formen av myndigheter ska ide-
alt arbeta som en kropp. Så är nu inte alltid fallet och i varje fall av spel-
missbruk eller annan gränslöshet kan man misstänka en skenande Jupiter 
och en klent placerad Saturnus (för mycket gaspedal och för lite broms). 
En levande varelse börjar, så att säga, byggas redan i sjätte och sjunde him-
len, även om man här snarare kan tänka sig en transpersonell Gestalt. Om 
Tiden visar sådan skevhet och individer sedan föds i en nation med bety-
dande egna problem, då kan en urspårad livsform tänkas resultera! Som vi 
senare ska se har Sverige, tyvärr, ingen riktig ordning på relationen mellan 
frifräsaren Jupiter och bromsklossen Saturnus. Det återspeglas naturligt-
vis i det rättsvidriga svenska klimatat där den lilla människan är närmast 
chanslös i sina yrkanden och där luckorna i lagstiftningen är så gapande 
stora att Sverige blivit en tacksam plats för gangsters att bedriva ekono-
misk och annan brottslighet från. Med en mångårig historia av regeringar 
som i princip haft samma målsättning som Näringslivet, har vi bäddat 
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för den korruption eller de falska förespeglingar en dålig Jupiter varslar 
om. Europadomstolens sällsynta behandling av det svenska ärendet var 
viktigt i sig – det här var ingen flitigt förekommande händelse – och det 
gjorde domen mot den bristfälliga svenska rättsapparaten lika signifikant 
som de föregående indicierna på att Vågen är landets rollmask.

 Boken använder den österländska zodiaken som en självklarhet. 
En jämförelse av den sideriska zodiakens meriter den västtraditionens 
senare, tropiska zodiak ligger utanför bokens ramar. Författaren har till-
bringat tio år med originalet, bloggat om den på Sideriska siktet och un-
der tiden lärt  sig mer om symbolik och dess bäring på verkligheten än 
han dessförinnan gjorde med ett kvarts sekel med den västerländska me-
toden! Skulle man ändå använda sig av en tropisk zodiak hade domen 
mot Sverige istället varit riktad mot ett land med en reserverad Skorpion-
ascendent. Det tecknet har som alla andra sina styrkor och svagheter men 
påminner inte det minsta om det Sverige som blev berömt i världen för 
sin jämlikhetssträvan och välfärdsmodell (Vågen i kubik!). Skorpionen 
fångar vid denna tid inte in att det är en ”upphöjd” Saturnus i Rättvisans 
vågskålar som dömer Sverige för dess reinfeldtska ynkedom. När inte ens 
rättvisan på högsta nivå fungerar, förstå då hur svenskarna hade det sina 
arbetsplatser! Reinfeldts och Storfinansens piska blev dock permanentad  
och drabbar nu allt hårdare även medelklassen som i dagens Sverige inte 
vågar ”ta snacket” mot chefen om allt extraarbete trots oförändrad lön. 
Ekonomismens enda regel, ”ökade vinster”, dödar eller bränner ut folket! 
Valåret 2018 tävlade medierna med sittande finansminister Margareta An-
dersson om att ropa högst om hur utmärkt konjunkturen har varit...för 
företagarna. Men svenskarna var dystra i hågen, noterade Konjunkturin-
stitutets mätningar den sommaren. Att Skorpionen, med tecknets vaksam-
het och extremt höga integritetströskel skulle motsvara svenskarnas s.k. 
inbundenhet, räcker inte som argument för den tropiska zodiaken. Vågen 
förklarar mycket bättre jämställdhetssträvandet och kvinnans goda möj-
ligheter i Sverige (fastän hon alltjämt släpar efter lönemässigt och så kom-
mer att göra i hundratals år med den takt utjämningen f.n. håller). Och 
svenskarnas känslighet för prestige och snobberi, deras vaksamhet på hur 
mycket grönare grannens gräsmatta är och vilken bil som står på grannens 
garageuppfart, finns faktiskt att beskåda via den sideriska Vågens härska-
re. Venus står i introverta Stenbocken och i privatistiska fjärde huset! I hin-
duisk astrologi tecknar sektorn kapitalvaror (villa och bil) samt djupet på 
den egna tillfredsställelsen – om man nu förmår njuta sitt liv. Det gör den 
svenska Vågpersonan till lite av ett problem eftersom ett folk (inåt-)vänt 
mot sina hem får svårt att leva upp till den närmast talträngda sociabilitet 
en typisk Våg representerar. Operasångerskan Malena Ernman, med sina 
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tydliga politiska ställningstaganden från något slags vågigt rättvisepatos 
som luktar inte så lite social socialism, ger en sannare bild av Vågen. Men 
så föddes hon under en magnifikt samling planeter: Solen, Merkurius, Ve-
nus och Jupiter och därtill den frispråkiga och direkta sinnelagspositionen 
Månen-i-Skytten! Hon är populär men kanske inte den mest folkkära artis-
ten. Men så var nationen också på deken då hon trädde fram i olika fora 
med sina åsikter om rätt och fel.

Indicium 5  – EuroJust mutgranskar statens företag Telia
Bara månader efter Europadomstolens generande omdöme om det orätt-
färdiga Sverige kom nästa indikation som pekade i samma riktning. Nu 
var turen kommen till ”svenska folkets Telia”. EuroJust är ett EU-organ 
som adresserar gränsöverskridande brottslighet, som den Telia misstänk-
tes ha ägnat sig åt österut. Den 4 mars 2014 meddelades att en internutred-
ning om Telia dragits igång.
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Även om Telia är synonymt med telecomindustrin är det snarare den 
svenska girigheten och schackrandet, en fähundsmentalitet när det kom-
mer till att göra affärer, som ligger på bordet här. Det handlar om peng-
arnas planet Venus i kombination med någon karaktärsförsvagande om-
ständighet, exempelvis nationalhoroskopets ”fula” Jupiter. Tekniskt är 
Jupiter en verksam illgörare i nationalhoroskopet, vilket är illa då den står 
för verkligt stora pengar, magnituder större än den normala ekonomi Ve-
nus befattar sig med. Jupiter är en passande symbol för både national-
ekonomi och storföretagens omsättning. Mutor för att säkra ett avtal är 
i sammanhanget bara småslantarnas Venus för att säkra den rovgiriges 
jakt på storkovan. Att Sverigehoroskopet har en verksamt ond Jupiter och 
dessutom i det privilegierade och lyckosamma 5e huset för ledare och che-
fer, är nationshoroskopets kanske värsta skönhetsfläck. Jupiter står här för 
dubbelspel och hyckleri och den mest banala sortens människa, jakten på 
snabba klipp och lättförtjänta pengar. Redan här kan en trist sanning fast-
slås: Ju bättre det går för Sveriges ekonomi som helhet, desto mer förgiftade och 
vidriga blir landets medborgarna! Skiten börjar i toppen och äter sig ner i 
folkkroppen och alla som klättrar uppåt från den ansiktslösa folkmassans 
Måne och söker bli en Någon (en Sol) löper risk att till sist sitta på Berns 
Salonger i Stockholm, minglande med den korrupta Överheten. (I kapitel 
8 ska noteras under vilka perioder berusningen och korruptionen tilltar.)

 Med bruk av midnatt för Sveriges födelse och midnatt för dygnet 
då EU börjar undersöka statliga svenska TeliaSonera sker nu förunder-
liga ting. Det nämnda “triggeravståndet” om 1 grad kan ses i ascendenten: 
EU:s jurister börjar granska det svenska flaggskeppet i Vågens 20e grad, 
en grad innan Sverigekartans ascendentgrad. Vidare väljer EuroJust att 
granska Telia-affären ett år när landet har Solen på transit genom sitt fö-
delsedagstecken Vattenbäraren. Lagens verkställare Saturnus befinner sig 
i intellektuell Luft och verkar som en myndighetsperson i Sveriges första 
ego-hus. Saturnus må ha träffat ascendenten exakt när Borgs tåg spårade 
ur men transiten ligger kvar som en mara över landet – länge! Regeringen 
Reinfeldt gjorde i princip ingenting under sin andra mandataperiod som 
till del överlappade med denna tunga Saturnustransit över nationens 1a 
hus! Domaren och Skarprättaren Saturnus befann sig i denna kritiska un-
der just den tid det Reinfeldt kallade “det sovande folket” vaknade upp 
och insåg hur Moderaterna och alliansen lurade dem på massor av sa-
ker de faktiskt gillade med sitt Sverige. Alliansen slussade ut svenskarnas 
pengar till några få driftiga rovdjur och samhället började nu se ut som 
skräp jämfört med, säg, tjugo år tidigare. Saturnus i Sveriges första hus 
indikerar en räkenskapens tid och man ska minnas var den här tungvikta-
ren befinner sig då Sverige “föds” - skuldens Saturnus ligger i nionde hu-
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set med dess kopplingar till utlandet. Sverige och dess storföretags eviga 
mutaffärer med utlandet förklaras dock inte enbart av ”ankaret” Saturnus 
i utlandshuset, men mer om det senare.

 Det är inte att förvåna sig att riskkapital och vinster på vård och 
skola som går till skatteparadis utomlands (9e huset) har fångat svensk-
arnas uppmärksamhet och fyllt dem med ogillande. Socialdemokratin, 
denna nu så högervridna och materialistiska koloss, fattade ingenting för-
rän det var för sent. Det gjorde dem till samma okänsliga typer som Allian-
sen under Reinfeldt! Frågan om mutpengar är sannolikt mer komplex än 
bara betoningen på Venus och den chanstagande Jupiter i 5e ledarhuset, 
men visst är det talande att startdagen för EuroJusts undersökning hitta 
en Venus i transit i nästan exakt konjunkt sitt natala läge i materialistiska 
och resursfixerade Stenbocken. Den här är ett huvuddrag i nationalpsy-
kologin, denna extrema orientering (närmast penningfixering) som utgår 
från och riktas mot de inre angelägenheternas 4e privata hus. Detta är ett 
nationaldrag som nyanserar och faktiskt något minskar budet om en ”jäm-
likhetsträvan” (Vågen i öster). Fjärde huset som privat hus kan mycket väl 
beskriva “pengar under bordet” och apropå Stenbockens konstruktions-
tekniska natur behöver man bara viska “svartbetalning till hantverkare”. 
Numera använder förstås Staten de fattigas skatteinbetalningar för att de 
rikare svenskarna ska kunna finansiera sina flotta bostadsrenoveringar 
(trots redan fullgoda hem). Det gamla gisslet med svartjobb har bara bytt 
skepnad till en annan sorts orättfärdighet. Nationalshoroskopets fjärde 
hus karaktäriseras till del av dess tillfälliga ägare Saturnus, själv placerad 
i utlandets 9e hus. Men då Stenbocken är ett slutet (negativt polariserat) 
tecken, uppstår genast en spänning mellan det svenska folkhemmet (lan-
dets hushåll) och utlandet. Svensken semestrar gärna Phuket och beter sig 
som en groggsörplande kolonialist på bortaplan, men den formalistiska 
Saturnus är inte lika generös när andra kommer till vårt land. Då snävar 
Saturnus på sitt typiska sätt in och släpper inte in utlänningarna i lan-
dets innersta.17 Nionde huset representerar naturligtvis också inflödet från 
”avlägsna trakter” och den svenska politiska missbedömningen 2015 om 
landets kapacitet att ta emot flyktingar kommer att gå till hävderna för 
dess naivitet och förvirring. Frågan kommer att beröras mer längre fram 

17 Det fjärde huset kan liknas vid romarnas Vesta, gudinnan som råder över 
hemmets härd. Märk notera den närmast rasbiologiska fixeringen vid renhet i den-
na romerska grundbult som Wikipedias artikel spårar till det hinduiska samhäl-
let. Vestas rent jordiska jurisdiktion som maka till husets herre återspeglar perfekt 
Stenbocken som patriark och Kräftan som matriark - Jord och Vatten - begränsning 
av förståndet till genetiska faktorer och ett snävt materialistiskt tänkande.
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eftersom Saturnus dock är en av landets ”goda” planeter, förmågan att 
avgränsa sig för att inte förlora all särart är helt av godo.

Indicium 6 – Ytlig skönhet gör svenskarna köpgalna 
Detta är ett generellt argument för Vågen i öster och Venus i prominent 
hörnhusläge i kroppsliga Jordelementet. Sverige kunde ha varit ett stort-
slaget land att leva i om inte ascendenthärskaren Venus kopplat till Jord-
elementet i fjärde huset för landets “innersta psykologi”. Vi har just sett en 
viss ojämlikhet i svenskbeteendet: man unnar sig själv mer på bortaplan 
än man unnar andra som kommer hit. Strikt talat äger inte Stenbocken 
någon ”innerlighet” eller psykologisk djupdimension, tecknet handlar om 
position i samhället och om objektiva ting, om resurser. Symboliken blir 
på ett sätt lite bakvänd i 4e huset. Den som studerar födelsekartor märker 
dock snart att det perfekta horoskopet inte existerar, alltid är det något 
som ligger snett och stör bilden. Den svenska estetiken kan förklaras som 
att Vågen som ascendent tecknar en social extrovertism. Det kan redan 
här ligga något i anklagelsen om att Vågens tecken är ytligt. Åtminstone 
tecknar Venus i Stenbocken i 4e huset för ”själens djup” att våra rötter 
stannat vid ytan istället för att gå på djupet. Sekularismen? Den påver-
kar också hur vi ser på och bedömer varandra. Lätt kusligt med tanke på 
Sveriges förflutna intresse för rasbiologi och inte minst med vilken lätt-
het främlingsfientlighet tenderar att dra betydande delar av folket med 
sig. Ämnet leder osökt in på frågan om Sverige producerar så rasrena och 
perfekta arier som nazisten Adolf Hitler ansåg. Svensk film i utlandet lan-
serade redan på 1950-talet ”vackra svenska flicka”, och även om det var 
Danmark som producerade mjukporren på 1960- och in på 70-talet smit-
tade ryktet, kanske förtjänat, av sig på Sverige. ”Vackra svenska flicka” 
blev nu ett lättfotat stycke. Hur många svenskor har inte försökt ”over 
there” i Hollywood. Tidiga lycksökare som Greta Garbo, Ingrid Bergman, 
underhållerskan Ann-Margret (”Vilddjuret”) och Max von Sydow sorte-
rar, förutom kanske Sydow, under det förra Sverigehoroskopet (1809 års 
Regeringsform). Men eftersom landet fortsatt producera en liten rännil 
hyggligt framgångsrika svenska manliga och kvinnliga skådespelare som-
Lena Olin, Peter Stormare och klanen Skarsgård och senast Noomi Rapace 
och Alicia Vikander, bör konstarternas Venus indikera detta. Och så är det 
naturligtvis: med Venus, vars disponent redan förtöjt sig i 9e utlandshuset 
och bildar en ”ringdans”, inte tillbaka till Venus, men väl till 9e husets 
ägare, kommunikatören Merkurius i 5e nöjes- och lekhuset.18

18 Det 5e är udda då det både indikerar ledare, kreatörer och lekande män-
niskor (barn eller artistiska vuxna), och därtill de ”lyckligt lottade”! Välkommen 
till astrologin och dess härvor av associationer. För den eftertänksamma säger det 
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 Ur Vågascendentens perspektiv är den Lilla Välgöraren också en 
verksam välgörare, och i extremt fysionomiskt medvetna Stenbocken står 
rasbiologin och Folkhemmets hälsa och ”rena blod” nästan direkt på korta 
listan även för det ”moderna” Sveriges prioriteringar. Det är möjligt att 
Sverige producerar ovanligt många sterilt perfekta ansikten och kroppar 
med proportioner som anses vara rätt. Det är också tydligt att det är lätt 
att exportera svensk design och skönhet till utlandet (9e) eftersom Venus 
disponent, ”formens” Saturnus står där och dessutom är planetär vän19 
med Venus (jämför hur Stenbockens härskare Saturnus ”upphöjs” när den 
kommer till vensianska Vågens tecken). Trots Venus-i-Stenbockens många 
fördelar stannar förmågan att ”identifiera-sig-med” vid ytan och det drab-
bar, som alla invandrare med icke-svenskt utseende märkt, deras möjlig-
heter till djupare integration med samhället. En annan effekt av ascendent-
härskarens belägenhet kan beses i den svenska folksjukdom kapitalismen 
knappt ens behövt jobba för att smitta oss med: den patologiska konsu-
mismen, ett närmast nonstop köpande av prylar och upplevelser. Men det 
är inte så att vi söker fylla något tomt inre hålrum med det ständiga shop-
pandet, VenusiplattaJordelementetavslöjarattdetintefinnsnågottomrumatt
fylla. Detta är vad landet är i sin självbild. Hushåll som köper, köper, kö-
per! Ytligt som få i världen och helt orienterat mot att arbeta (Stenbocken, 
arbetarklassens tecken) för att sedan få en grabbnäve pengar (Venus) med 
vilka att genast smörja den inre känslan av materiellt välbefinnande (4e). 
Svenskens ekorrhjul kan vara ett av de mest begränsade av den handfull 
nationalhoroskop författaren studerat närmare. Det är naturligtvis här Bo-
fors, Telias och andra svenska storföretagets återkommande mutaffärer 
kommer in, för att återknyta till förra avdelningen. Vågskålarna tecknar 
en självbild som har mycket med handelsbalansen att göra, och av någon 
märklig anledning har Sverige en historia av att försöka felfördela såväl 
konsumenter på hemmaplan som att presentera fattiga länder med usla 
”bilaterala” avtal där de binder upp sig att köpa rutten svensk potatis eller 
mordvapen som tack för biståndspengarna. Den som börjat se hur Sve-
rige beter sig som världsmedborgare inser snart att vår präktiga självbild 
som ”de goda” har betänkliga sprickor. Det här något fel på Vågskålarna i 
meningen handelsbalans och vi kommer lite längre fram att finna handels-
mannen Merkurius i en prekär position.

här något om hur överskattat ledarskap är! VD:n är i princip inte något annat än 
männens motsvarighet till dagismamman (fast med helt annan lön), eller t.o.m. ett 
lekande småbarn.

19 Hinduisk astrologi har ett schema för vilka planeter som fungerar bäst 
ihop (vänner-neutrala-fiender), men som boken, som sagt, förbigår för att inte 
krångla till ett redan komplext ämne ytterligare.
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 Det nationella särdraget att skönhet inte kommer inifrån utan är 
en fråga om pimpad yta, bekräftades när Dagens Nyheter den 19 decem-
ber 2017 berättade om en studie som avslöjade att svenskarna är Europas 
mesta (miss)brukare av skönhetspreparat (”kroppsvård och kosmetika”). 
Det fjärde ”innerliga” 4e huset är istället exakt detsamma som huden eller 
ytans tecken Stenbocken. Saturnus jämställs gärna med huden som den 
saturniska gräns som markerar var en kroppslig volym börjar/slutar). 
Saturnus tecknar kroppens form. Det är förstås den gamla tyska (och för 
all del också svenska) böjelsen för kemi som förklarar varför Sverige idag 
översvämmar av krämfabrikörer och folket konsumerar ytspackel för 18 
miljarder kronor om året. Lite eftertanke visar att detta ger en pusselbit till 
varför Sverige kallas västvärldens mest sekulariserade land. Yta och struk-
tur har internaliserats (4e) och med bara materia på insidan förmår vi inte 
längre tänka djupt. Det inre rummet är redan överfyllt av prylbetraktelser. 
Vi har drivit intelligensen så långt ifrån oss själva att allt som återstår är 
att lägga en “foundation” eller skrika oss hesa över de patriarkala struk-
turerna (vilka inte kan åtgärdas med feminism utan bara med en insikt i 
världens gång som kommer från ett våningsplan över det materiella).

Indicium 7 –  Svenska Akademiens inställda 
Nobelpris bekräftar landets rollmask
Eftersom Nobelpriset är en de viktiga delarna i Sveriges rollgestaltning 
gentemot övriga världen (och inför sig själv) blev skandalen med den 
sexuellt otyglade franska Kulturprofilen och hans kopplingar till Svenska 
Akademien en begriplig världsnyhet. Akademiens meddelande att utde-
landet av litteraturpriset ställdes in har mer än tillräcklig dignitet för att 
tjäna som indicium på Våg ascendenten. Händelsen tål också att jämföras 
med landets alla inställda och försenade tågavgångar vid samma tid. Där 
drabbades den enkla människan, men bekräftades att även landets ”hög-
sta kast” mådde riktigt dåligt i sin korruption och försök att sopa under 
mattan allt som skulle kunna gunga privilegieskutan.20 Akademiens press-
meddelande angav enbart datum. Men både Aftonbladet och Dagens Ny-
heter släppte nyheten 9.02 och nioslaget duger gott för astrologiska syften. 
Båda tidningarnas texter var längre än någon människan kan skriva på 
två minuter så tydligen delgavs medierna i förväg för att sedan samfällt 
pushas ut för allmänheten att konsumrea. IT-fascismen förklarar den mili-
tant exakta samordningen. Medier i säng med makthavarna har privilegiet 
att dramaturgiskt regissera folkets snackisar. (Denna ökade kontroll över 

20 Här snuddar resonemanget vid en annan astrologisk gren: den om hur 
entiteten svarar på Tidens gång och hur båda hög och låg drabbas av ”onda tider”.
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dramat förklarar säkert delvis folkets ökade skepticism inför de officiella 
informationskanalerna.)

 
 Vare sig nyheten avsågs för nioslaget eller automatiserade proces-
ser släppte pressmeddelandet 9.02 över hela fältet, är det första graden av 
Kräftans/Krabbans tecken som stiger över Stockholms (Akademiens) öst-
ra horisont. Den slutna kretsens tecken befinner sig under våldsam attack 
från skandal-, sex- och aggressionsplaneten Mars i sitt fisförnäma läge i 
maktelitens tecken Stenbocken.21 Mars angriper dessutom Solen som vid 

21 Alla tre Jordtecken tecknar kroppslighet. Kroppar kan ordnas i förhållan-
de till varandra men inte uppta samma Lebensraum som Hitler kallade det extra ter-
ritorium han sökte. Som hierarkiker väljer Stenbocken att stapla på höjden. Oxen 
håller sig så nära jorden som möjligt, t.o.m. går ”under jorden” enligt grekernas 
association av Oxen med 2a huset, som av dem kallades Dödsrikets port, om någon 
nu undrar varifrån andra sektorns moderna innebörd ”pengar” kommer ifrån. De 
kommer inte från de himmelska höjderna utan från helvetet!
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tiden passerar genom tecknet för sin “upphöjelse” och detta år opponerar 
celebritetens (Nobelpris!) Jupiter. Men skandalösa Mars är kombinerad 
med halshuggna demonhalvan Ketu! Halshuggning=inställt pris till följd 
av skandalen – men också bilden av en enorm prestigeförlust i hierarkins 
Stenbocken. Ett rajasiskt eller passionerat ”storkors” står i ljusan låga via 
de ”manifesta” hörnhusen och matchar feta tidningsrubriker vare sig frå-
gan är trivial eller av betydelse. I Rajas eller lidelsens grepp saknas ofta 
perspektiven.22 Att Jupiters nobless kopplad till en enastående och upp-
höjd Sol symboliserar pristagaren i litteratur, kan t.o.m. en nybliven astro-
logistudent lista ut. Astrologins symbolik – efter att man genomskådat vår 
tids sekulära materialism och återvänt till en äldre tids omvärldsförståelse 
– är faktiskt så här tydlig. Den riktar sig mot Meningen snarare än mot 
”mått och volym” (se bokens inledande citat av Wolfgang Smith på för-
sättsbladet). Vad tidpunkten för pressmeddelandet om en milstolpe i de 
svenska skandalernas historia också gör, är att bekräfta valet av tidpunkt 
för nationens födelse. Den horribelt angripna Solen-i-tiden faller nästan 
gradexakt in i Adjöss-Sverige-positionen, dvs. vid solens dagliga symbo-
liska död vid sin nedgång i väster. Härifrån opponerar den landets hypo-
tetiska Vågascendent. Att celebritetens Jupiter passerar genom Sveriges 
första hus och i kraft av verksam illgörare indikerar en uppblåst och knap-
past värst ädel Elit, en vars uppblåsthet slutar med att Privilegiebubblan 
spricker. Den fallerande Jupiter understryker att detta var dagen då natio-
nen (ytterligare) gick sönder i omvärldens och egna ögon. Oetisk vapenex-
port, galen NATO-propaganda och anstiftan av russofobi, för att inte tala 
om hejdlös företagskorruption, det mesta flyter förbi som ”i sakens natur” 
i det mest extrema sekulära samhället i världen. Men det inställda littera-
turpriset är  en distinkt signal om att rent undantagstillstånd tillfälligt (eller 
permanent?) införts. Det är, som fortsättningen kommer att visa, ett rejält 
förljuget och skenheligt råttbo den svenska Eliten skapat åt sig själva un-
der årtionden och som den lilla människan tvingats spela med i för att inte 
förlora anställningen och tvingas gå från hus och hem.

Indicium 8 – SAAB:s vd som en ”inverterad Landsfader”
Vapentillverkaren SAAB har f.n. en vd vars solplacering gör honom till 
en ond landsfader i en tid av russofobi och en vapenindustri hungrigare 
efter evigt liv med gudarna (USA) än på länge. Det senaste stridsflygpla-
net Gripen typ E har kallats Sveriges största industrisatsning någonsin. 
SAAB-chefen Buskhe, vars företag också kastat sig in i den lönsamma da-
tabranschen som tillverkare av programvara i det s.k. informationskriget, 

22 Särskilt om lidelsen exklusivt tecknas av Väduren och Kräftan (Eld och 
Vatten.
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är en t.o.m. mörkare ledartyp än Reinfeldt (som likt vapendragaren Borg 
var född under ett storkors i Mörkrets kvalitet). Men det rör sig likväl om 
en slags inverterad version: Reinfeldts och Buskhes Sol och Måne har bytt 
teckenposition med varandra. Trots att Buskhes födelsetid saknas antyds 
en möjligen något tankeskarpare karta: med Solen som provisorisk ascen-
dent för intelligens, vilja och utagerande ser han ut att strikt verka från in-
tellektets domän (Luft) snarare att som de undertryckta känslornas Rein-
feldt gå på instinkt och sedan efterrationalisera för att likna en förnuftets 
röst. 

  Men det räcker 
med att väga in Solens (och 
här också Merkurius) dis-
ponent, fredsivraren Ve-
nus för att bilden ska svart-
na. Venus har en svag 
placering i dödsdriftens 
tecken Skorpionen och 
därtill konjunkt krigets och 
hatets Mars i sitt problema-
tiska negativa härskarläge! 
Utifrån solascendentens 
perspektiv sublimerars och 
maskeras dock den mor-
diska instinkten och tar sig 
uttryck via 2a ekonomihu-
set - vägen ner till Hades 

enligt de gamla grekerna! Den solära handlingsmänniskan tecknar därför 
en materialist som är ”in it for the kill” – företagsspråk som blir extra obe-
hagligt när man besinner att denna, ännu levande gren av SAAB handlar 
om krigsprofiterande. Vapentillverkarnas ”om inte vi säljer Död gör bara 
någon annan det”, är ett argument som kommer från Infernos herre själv, 
denna mytiska representant för något i alla högsta grad existerande. Som 
det ska visa sig är Sverigehoroskopet märkt av Djävulen och det på ett sätt 
som griper djupt in i hela landets maktutövning!

Indicium 9 – kung Gustaf VI Adolf
Som sista indicium ett oförblommerat subjektivt val. Författaren erinrade 
sig hur starkt han som pojke identifierade sig med kung Gustaf VI Adolf. 
Den som studerat astrologi märker snart att de tydliga och t.o.m. gradex-
akta kopplingar som den mellan Per Albin Hansson och Karl Gerhard är 
vardagsmat. Börjar man pressa astrologin och avkräva maskinellt repe-
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terbara resultat, då avslöjar man sig ha missförstått ämnet. Det var så den 
parapsykologiska forskaren J.B. Rhine drev t.o.m. sina mest intuitiva för-
sökspersoner till leda genom att gissa under alltför många och långa serier 
vilken geometrisk figur på ett kort som härnäst skulle slumpas fram. De 
mest talangfulla producerade inledningsvis bättre resultat än nullhypote-
sen föreskrev, men med paranormal förmåga tycks det vara som en gam-
mal kinesisk orakeltext säger: ”Jag ger mitt svar en gång. Upprepar stu-
denten (ohörsamt) sina frågor, då säger jag inget mer. Det är en helig plikt 
att korrigera dårar [så att de fokuserar bättre och frågar mindre].” (I-Ching, 
kap. 3) Kineserna hade en mer lyhörd uppfattning för vad som döljer sig i 
livets eget (meningsfulla) tilltal än den sekulära västerlänningen och Rhi-
ne medgav senare att han valt fel metodik för det ämne han studerade.23

 Beträffande Gustav VI Adolf hittade undertecknad en astrologisk 
illustration av barndomssympatin för den åldrige kung han emellanåt såg 
på tv. Mellan de bådas horoskop uppstår ett utbyte: kungens Sol i jämn-
modiga Vågen placerar sig gradexakt på pojkens Merkurius och sedan 
upprepar båda kartorna samma sak åt andra hållet: kungens Merkurius 
strax invid pojkens Sol. Dessutom delar de båda den kommunikativa Tvil-
lingarna som ascendent eller rollmask. Det var vid Kung Gustav VI Adolf 
död den 15 september 1973 den socialdemokratiska regeringen ledd av 
Olof Palme raskt såg till att ändra grundlagen och inskränka kungahusets 
befogenheter till det yttersta. Från att ha haft politiskt aktiva kungar som 
gärna diskuterade rikets skötsel med politikerna reducerades kungen nu 
till en prydnad och turistattraktion. Men det är naturligtvis typiskt att ock-
så Gustaf VI Adolf återfinns starkt under Vågens tecken och nu nära inpå 
det nya nationalhoroskopet, daterat till bara några månader efter hans 
död. Likt Landsfadern förebådade han det som komma skulle. Överlapp-
ningarna är inte gradexakta, men jag framlägger detta som ett tionde och 
sista indicium. Kungen hade Solen i 27e och Rahu i 29e graden av Vågens 
tecken, inte så långt framför det nya Sveriges persona eller ascendent i 21a 
graden.24

23 Mycket  typiskt visar sig Rhine ha både Sol och Måne i Jordelementet för 
en överbetoning av det ”mät- och repeterbara”.

24 Alfred Nobel var en svensk vars betydelse för bilden av det moderna Sve-
rige inte nog kan överskattas. En blindfläck gjorde att han inte inkluderades bland 
indicierna på nationens Vågascendent. Med blindfläck menas att undertecknad de-
lar samma dynamitard med Nobel i sitt födelsehoroskop: Solen-Mars-Merkurius i 
Vågen. Det är från den här figuren vi har vår extrema krigsindustri med utgångs-
punkt i saker som smäller högt.
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Det regnar folkkära svenskar i nationalhoroskopets 
soltecken

Populärkultur har kort hållbarhetsdatum men en del människor blir rik-
tigt folkkära och får 20, 30 eller hela 40 år i rampljuset. Efter ett kvartssekel 
med den västerländska astrologin och dess tropiska zodiak fick författaren 
2006-07 via några nattliga drömmar korn på den ursprungliga sideriska 
zodiaken25 och kunde snart konstatera att Sverige var en Vattenbärar-
nation. Det tog några år att upptäcka att Vattumannen var ett uselt namn-
val, precis som svenska tecknet Kräftan som inte ens stämmer med symbo-
len som allt som oftast är en stiliserad men alltjämt tydlig krabba. Efter ett 
års ”omprägling” noterade jag att den lätt excentriske ledaren för svenska 
rockgruppen Soundtracks of our Lives var född Vattenbärare och satt då ned 
och sökte i minnet namn på verkligt folkkära svenskar för att se hur de-
ras horoskop kunde tänkas relatera till landets soltecken.26 I flera fall hade 
födelsedatumet för namnen som dök upp antecknats många, många år 
tidigare och horoskopen aldrig senare granskats. Kartorna var kort sagt 
grundligt bortglömda och aldrig inspekterade utifrån den nyupptäckta si-
deriska zodiaken. Märkligt nog  resulterade minnesleken i fem namn på rad 
(inkl. TSOOL-sångaren) som alla visade sig ha Solen i den sideriska Vat-
tenbäraren. Tankeleken blev så kuslig att jag avbröt, skrockfullt ovillig att 
se segersviten brytas (vilket förstås hade hänt förr eller senare). Någon dag 
därefter kom Tage Danielsson (från Hasse och Tage) inseglande i huvu-
det som en eftersläntrare och definitivt något av ett sekulärt helgon i den 
svenska folksjälen. Också han visade sig vara Vattenbärare och tillhörig 
de cirka 20% som i vår tid fötts så sent i sitt soltecken att de efter justering 
till siderisk zodiak förblev i samma tecken. Kompanjonen Hasse Alfreds-
son bildade fin synergi, född i ett Lufttecken även han (Tvillingarna) och 

 Ett med Nobel besläktat indicium på Vågascendenten och först tänkt att 
ingå var 1984 års polisanmälan från Svenska Freds & Skiljedomsföreningen om att 
vapentillverkaren Bofors mutade mottagarlandet för få till en affär. Men det indi-
ciet kan läsas på Sideriska siktet: siderisk.blogspot.com/2018/05/svenska-staten-
djupt-rotad-i-helvetet.html

25 Drömmarna som öppnade dörren till en äldre astrologi beskrevs i två 
blogginlägg: 

ockult.blogspot.com/2009/08/drommen-om-ett-storre-perspektiv.html

ockult.blogspot.com/2009/08/drommen-om-en-merkurial-sjal.html

26 ockult.blogspot.com/2009/06/utvidgad-uppenbarelse-for.html



Rece
nsio

nsk
opia

4.Sverigehoroskopetochdessverifikation

167

hade samma sinnelag som Tage: Månen i Skorpionen för den där svarta 
skruvade humorn!27

 Efter TSOOL-Ebbot var den oerhört folkkära Lill-Babs faktiskt bara 
det tredje namnet som hördes i mitt inre sinne, efter popsångaren Tomas 
Ledin och poppresentatören Gry Forssell, tågordningen hade säkert med 
generationsidentifikation att göra. Remarkabelt däremot var att inför den 
här boken sikta en obskyr kvinna i en dagstidning som för undertecknad 
omgående signalerade ”dubbelgångare” till Lill-Babs. Det är en människa 
som säkert föredrar att leva och verka i det fördolda då det är ordföranden 
för den svenska riskkapitalistklubb som under flera år plundrat svensk 
skola och vård innan de 2018 lät påskina att vindarna vänt och därefter 
riktade sig mot utlandet, där opinionen mot parasitism tydligen ännu inte 
vaknat till liv.28 Vad som framför allt fick mig att associera till Lill-Babs 
och indirekt Vattenbäraren var att båda i sitt halvfrusna leende avslöjar en 
djupt liggande låsning. De ler bara med ena ansiktshalvan, inte med både 
själ och hjärta. Efter en lång grå period när de tropiska zodiaktecknen och 
memorerade ansiktena inte alls stämde tycktes undertecknad nu ha bör-
jat återvinna sin gamla intuition, för det haglar korrespondenser mellan 
horoskopen (se nästa sida) för Lill-Babs och riskkapitalismens språkrör, 
Elisabeth Thand-Ringqvist! 

 
Båda kvinnorna har Solen i Vattenbäraren i full kontroll av sättet att kom-
municera sig. Solen ”bränner” Merkurius vilket indikerar att Solen har 
överhanden, men att intellektet kan likväl kan vara starkt. I ett enkelt ung-
domsjobb mötte jag en förbittrad kvinna jämnårig med Lill-Babs och som 

27 Jfr. Hasses En ond man eller Tages preferens för att spela dysterkvistar.

28 www.dn.se/ekonomi/valfardsbolagen-iskalla-for-riskkapitalister/
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brukat frekventera danspalatset Nalen i Stockholm. Jag tänker inte återge 
hennes omdöme om den unga ”karriäristen” Lill-Babs, men det var till-
räckligt förbittrat för att man skulle kunna misstänka att uppgiftslämnaren 
blivit snuvad på en potentiell karl av den till storstan inflyttade unga fram-
gångssökaren...

 
 Lustigt nog landar Lill-Babs norra månnod (Rahu) för äregirighet 
just i 10e makthuset om man använder den utagerande Solen för att eta-
blera ett förstahus. Båda kvinnorna har också pengarnas Venus i 2a venu-
sianska huset för ekonomi, men det är ingen stor sak – Venus ligger alltid 
i soltecknet eller nära soltecknet pga. solsystemets organisation. Intressan-
tare är att Riskkapitalismens språkrör har Venus disponent Jupiter just i 
chanstagaren Skytten och i 11e ”idealhuset”. Hon verkar harmoniera per-
fekt med Sverigehoroskopets sämre sida. Lill-Babs är något helt annat, Ju-
piter är inte särskilt väl placerad i den enkla och rustika Stenbocken och ur 
solascendentens perspektiv dessutom i 12e förlusthuset. I termer av Venus 
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som kärlek(-ar) och partnerskap får man här en livlig bild av en kvinna 
som är mer än villig att droppa partnern vid minsta friktion. Rahu i 10e 
visar att Lill-Babs primära äktenskap var med karriären och sitt officiella 
ansikte! Detta bekräftas av hennes tiondehusägare, Mars, som ligger ex-
tremt starkt placerad i 3e kommunikationshuset. Lill-Babs och spaltmil av 
veckotidningsskriverier genom åren om alla hennes män behöver inte 
kommenteras! Intressant nog har också den svenska Riskkapitalismens 
språkrör makthusets ägare i 3e kommunikationshuset, vilket kan ge en 
antydan om att den här säkert välfinansierade lobbyorganisationen inte 
legat på latsidan (fast förgäves visade det sig) i försöken att påverka hur 
vård- och skolvinster presenterats i medierna. Här visade sig dock svenska 
folket förstå när skammen går på torra land. Prövningarnas och det hårda 
slitets Saturnus ligger dessutom kopplad till stjärnan Algol, astrologins 
Satan. Betyder det att universums stora Lögnare har fått slita hund för att 
söka ge riskkapitalisterna en falsk fernissa av respektabilitet i det som 
ändå är ett Vattenbärarland, ett land där intellektet bär (och kontrollerar) 
den lägre begärssjälen (Vatten)? Symboler är mångtydiga, men som djup-
psykologen Carl Jung sade har de den positiva egenskapen att sätta igång 
de egna funderingarna. Och däri ligger mycket av astrologins värde, den 
manar till eftertanke.

Exkurs: Algol som den vrånge Satan,  
viktig gynnare i Sverigehoroskopet
Stjärnan Algol nämns flyktigt bland många andra i Ptolemaios Tetrabiblos, 
men var känd redan av tvåflodslandets stjärnskådare åtminstone tvåtusen 
år tidigare som en av natthimlens tydligare fenomen med sitt relativt snab-
ba blinkande. Den här sällsynt långlivade civilisationen hade med andra 
ord gott om tid att iaktta och begrunda den binära stjärnans karaktär och 
betydelse för människorna. Domen var inte nådig och även om ursprung-
liga babyloniska texter saknas, skymtar tankar om den i omgivande kultu-
rer, både österut i Kina, där Algol var något rysligt, och så även västerut. 
De texter som godtyckligt tillskrivits författarnamnet Homeros sattes på 
pränt för omkring 2600 år sedan och förklarar gorgonens huvud för att 
vara en spöklik syn att skåda, deformerad och förfärande, en förebådan 
om elände.29

 Snabbspolning framåt flera hundra år. När Dödahavsrullarna hit-
tas på 1940-talet visar de sig innehålla nya kunskaper om det tredje stora 

29 Den mest koncisa informationssidan på internet om Algol hittas här:
www.constellationsofwords.com/stars/Algol.html
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judiska partiet, esséerna, omskrivet i antiken man aldrig nämnt i Nya tes-
tamentet. Åtminstone trodde man inte de fanns med. Jesus öser ovett över 
sadducéerna och fariséerna men lovordar och manar åhörarna att ansluta 
sig till Ljusets barn – just vad Dödahavsrullarnas författare kallar sig i in-
terna dokument. Bland rullarna tittade också några astrologiska fragment 
fram, vilket var otippat med tanke på hur Torah visserligen klargör att 
himlen utgör ”tecken” för människorna men att judarna samtidigt håna-
de stjärndyrkande grannkulturer för sin oförmåga att förstå hur en enda 
”Övergud” låg bakom den nattliga grannlåten i skyn. Nu visade Döda-
havsrullarna att en stor del av judarna själva stod närmare grannarnas ast-
rala intresse än någon kunnat ana, fast med den uttryckliga distinktionen 
Gud var överordnad ”makterna” i skyn. De minimala rullfragmenten tycks 
illustrera en nu utdöd kombination av astrologi, frenologi och tolkning av 
födelsemärken. Ingen mindre än Messias själv tycks förutspådd i en text 
och han förväntas ha vissa födelsemärken på sin kropp och vara rödhårig! 
I en annan text nämns Oxens fot som födelseplatsen för en människa som 
kommer att ”göra ont”. I vetskapen om hur krävande inträdesreglerna till 
detta samfund var, kan man försiktigt anta att ledningen använde astro-
login för utvärdering. Enligt samfundets texter vandrade ”änglar” bland 
dem, och störiga rötägg eller oandliga fejkar var det sista man ville släppa 
in i den dedikerade grupp som utsett sig själva som ”det nya Israel” långt 
innan kristendomen började tala att de slutit ett nytt förbund (med ex-
akt samma bibelhänvisningar).30 Vad naturligare när en medlemsaspirant 
knackade på dörren än ta sig en titt på dennes horoskop för att avgöra om 
det var en person av det rätta virket? Det är en historiens tragiska paradox 
att judarna som folk senare själva utsattes för ”frenologiska” kommentarer 
i avsikt att förnedra och förklena dem i ett alltmer degraderat och förmör-
kat Europa.

 ”Oxens fot” i texten bör betyda tecknets inledning, precis som 
dörrknackaren sätter in en fot i dörrspringan för att få rabbla sitt säljsnack 
till punkt. Skälet till antagandet är att Algol liger just i början av Oxens 
tecken. Fragmentet som förutspår en illgörande människa skulle t.ex. kun-
na tyda på en konjunktion mellan Solen och Algol, precis som i fall som 
moderaten Littorin som Reinfeldt tvingades sparka efter rykten om en 
sexskandal, eller för den delen den skenhelige Jimmie Åkesson, vars parti 
inför valet ”gjort en Satan” och släppt en film som presenterar Socialde-
mokraterna som rasister. Enbart för att relativisera sina egna nynazistiska 
rötter. Satan klär upp Mörkret så att det ska se ut som Ljus... När araberna 

30 Den enkla förklaringen till detta var att det helt enkelt är samma rörelse 
men att historien suddat ut spåren av kristendomens upprinnelse i Palestina.
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tacksamt tog emot det judiska vetandet från och med Muhammed kom 
stjärnan att få namnet al-Ghul, ”Bråkmakaren”. Detta är en lös översätt-
ning av den judiska förlagan Rosh ha-Satan, Satanshuvudet, också känd för 
att käfta emot i ren ”tjurighet”. Med utgångspunkt i Oxens eller Tjurens 
symbol (och dessförinnan naturligtvis baserat på observationer av djurets 
psykologi) ligger således ett talesätt som överlevt i tusentals år efter baby-
loniernas kartläggningar av himlen. Det äldsta  personliga horoskop som 
hittats i Babylon är från 410 fvt, men den homeriska myten om Gorgonen 
(Medusans huvud = Satans huvud) visar att man redan långt tidigare an-
tytt att människan påverkas när hon exponeras för vissa väsen. Redan från 
gammalbabyloniska kungen Hammurabis tid (1700-talet fvt) finns, förut-
om originalet till judarnas tio guds bud, arkeologiska rester av omfattande 
stjärnkataloger. Här var den onda stjärnan Algol, ”en som djävlas bara för 
djävlandets skull”, en uppretad himmelsk tjur, det centrala.

 Astrologins västliga gren tycks ha förlorat viss kontakt med sitt 
ämne genom att filtrera det genom matematisk astronomi. I ett brittiskt 
online-forum bekymrar sig en läsare om Algol nära Jupiter i sitt horoskop. 
Moderatorn ger honom svaret att han oroar sig i onödan eftersom Algol 
ligger på 22° nordlig latitud, ovanför solekliptikan (zodiakbältet).31 Därför 
behöver Algol inte alls behöver se ut att ligga invid Jupiter i Oxen. Sedan 
rättar sig moderatorn och säger att han ”inte skriver under” på den skola 
som projicerar ekliptikan högre upp och lägre ned än zodiakbältet (inom 
vilket alla planeter och några andra populära fixstjärnor befinner sig). 
Men redan babylonierna ”rationaliserade” stjärnhimlen till en cirkel om 
12 exakt 30° breda tecken så vad moderatorn sysslar med verkar bara vara 
snobbism över att ha lärt sig en smula astronomi. Babylonierna justerade 
sin ”intellektuella” eller abstraherade och idealiserade zodiak för att kom-
pensera för precessionen och Algol ligger därför stilla på samma gradtal 
i början av Oxen (fast högre upp på himlen än tecknet)Naturligtvis kan 
man tala om  Algol och planeten P ”på rät linje”i denna högst symboliska 
konstart. Om Algol visar sig som en Frestare eller en Åklagare eller en ren 
sadist, beror på horoskopets konfiguration. I vilken form Satan än kommer 
är det klart att vissa ser förställdheten och står emot medan andra faller 
pladask för ytskenet.

 Den svit av fem Vattenbärarhoroskop på rad som spontant presen-
terade sig för författaren (exkl. Ebbot Lundberg och inkl. Tage Danielsson) 
när jag begrundade nationalhoroskopet, betyder inget för en materialistisk 
räknenisse. För dessa är detta bara slump, låt vara en rätt osannolik serie 

31 skyscript.co.uk/forums/viewtopic.php?t=3193
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koincidencer32 men absolut inget tecken på någon bakomliggande tanke 
eller mening. Extremskeptikern är dessutom att likna vid Satan själv, fylld 
av idel negation – en hybrisartad konstruktion för desperata människor 
som till varje pris försöker vara herre på täppan! Se hur dagens matema-
tiker (om man ens bör kalla dem det) finjusterar spel & dobbel-geschäftet 
och instrumentaliserar slumpen själv i enarmade banditer och andra on-
line-spel, allt för sin hunger att berika sig på andras bekostnad. Dessa är 
definitivt Djävulens barn, om det nu finns en sådan underart inom homo 
sapiens! Fattigsverige har en tradition av karaktärssvaghet och fallenhet för 
spel & dobbel, vilket en gång fick Staten att gå in och kontrollera verksam-
heten för medborgarnas eget bästa. Ett intressant och hycklande schack-
drag från överheten eftersom man också kunde ha tänkt sig att gå till roten 
med problemen och eliminera folkets fattigdom, det som till att börja med 
drev dem i händerna på speldjävulen! 

32 1/12 x 1/12 x 1/12 x 1/12 x 1/12... räkna själv ut oddsen!
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 För den som besitter förmågan att uppleva med öppet sinne måste 
det kännas rätt att också hitta den folklära Lotta Engberg i skaran av Vat-
tenbärare. Som så många andra föddes hon före 1974 års nationalhoro-
skop, men för en själ i Himmelen är tid något så annorlunda att det är 
lätt att förstå hur själen bakom Engberg redan 1963 omfattade hela den 
tidssträcka man på Jorden kallar ”Lotta Engbergs liv”. Hypnosregressio-
nisten Michael Newton som skrev tre böcker om sina 30 års arbete under 
vilka han utvecklade en hypnosmetod för att få klienten att hitta tillbaka 
till ett medvetande om livet mellan jordeliven. Så stor överensstämmelse 
rådde mellan klienternas berättelser att han började teoretisera över själar 
som det kroppslösa tillståndet tycks kunna se och inspektera alternativa 
jordeliv och sedan välja ett av dem som sin kommande återfödelse! Det 
är som om våra jordeliv redan är färdiglevda ur Himmelens perspektiv. 
Själen kan redan innan den köper biljetten till ”upplevelseresan” avgöra 
om innehållet matchar den egna målsättningen. Snacka om att babylo-
nierna kände en berättigad misslynthet över den mänskliga existensen: 
”Vi är bara tomma skal som gudarna utnyttjar för sina syften.” Det här 
är inte platsen att fördjupa sig i Tidens mysterier, men jag vill ändå fram-
kasta tanken. Något i Lotta-själens öde eller karma drog henne till den här 
livscykeln  och rollen som uppskattad folkunderhållare. Och som svensk 
naturligtvis i riskzonen för ekonomisk brottslighet, ett kroniskt problem 
i den svenska nationalsjälen som verkar ha mycket gamla anor och som 
syns lika tydligt i det gamla Sverigehoroskopet från 1809. (Mer om den 
kartan senare.)33

 Om DN:s vetenskapsredaktör Karin Bojs är folkkär låter jag vara 
osagt, men Sveriges etablissemang beströr henne med utmärkelser för en 
enveten biologisk bevakning, och då särskilt forskningen om den mänsk-
liga arvsmassan. Sverige har ju efter att Svenska Kyrkan avsnördes och 
blev en tillflykt för plågade själar med anfäktelser av HBTQ-typen sökt 
efter nya religioner att fylla tomrummet med. Biologismen (”-ism” indi-
kerar biologins urartning till något större än enbart forskning) är en sådan 
pseudoreligion som vunnit popularitet i Sverige. Bojs mission har dragit 
sitt strå till stacken. Hon är därmed en av Sveriges verkliga makthavare 
när det gäller spridandet av den materialistiska verklighetsbilden. Bojs 
verksamhet måste ses ur ett större sammanhang och BigPharma finns på 
svensk mark. Vi vill så gärna vara med i frontlinjen och tillverka allsköns 

33 Hon friades från anklagelser om skattesmitning och jublade i Expressen 
över 20 lukrativa år med sitt nöjesbolag: www.expressen.se/gt/lottas-pengalycka-
efter-svara-tiden/
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medicinska preparat baserade på kommande insikter om det mänskliga 
genomet. Men för en framskjuten position måste medierna styra allmän-
heten mot ensidiga vetenskapsnyheter. Så kanaliserar Etablisse manget 
folkets intresse och försäkrar sig om nästa kull forskare där kanske någon 
kläcker en stor  och profitabel idé. Det är eminent logiskt att också Bojs är 
född i Vattenbäraren, även om en störning mellan Jord och Vatten kan för-
klara varför Lufttecknet kollapsat och ägnar sig åt en lägre sorts vetenskap 
än tecknet har potential till.

 På tal om potential... Bland den magra mängd yrken Sverige er-
bjuder sin befolkning ligger sociolog troligen närmast Vattenbäraren; teck-
net betecknar den andliga världen (Platons Nous) och dess invånare, men 
i den här världen agerar vi symboliskt ut högre sanningar genom att bilda 
samhällen. Historiker och gärna folklivsforskare är också yrken som ligger 
nära till hands, eller varför inte Sveriges fäbless för stora departement (i 
största allmänhet) i vilka människor myllrar i korridorerna och utväxlar 
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papper och småpratar! Ja, det var det gamla Sverige, innan kapitalismen 
började bryta sönder det samfällda... I en av Statistiska Centralbyråns års-
böcker läser jag att det 1974 föddes 109 874 barn i Sverige, i genomsnitt 
301 barn per dygn. Ett av dem som kom till världen samma dygn som den 
nya Regeringsformen kungjordes var tv-profilen David Hellenius.34 I brist 
på känd födelseminut går det inte att astrologiskt förklara varför ”många 
var kallade men få utvalda” (som Bibeln säger) till denna roll som perso-
nifieringen av det moderna Sverige, just efter socialdemokratins sönderfall 
och uppkomsten av en medelklassig och PK-hurtig svensk folktyp. Helle-
nius är alltså standardsvensken i sin tillbakalutade vänlighet som samtidigt 
tecknar ett coolt avståndstagande. Kort sagt: att se David Hellenius leda 
något folkligt program är som att se det dygnets mest perfekta uttryck för 
nationalsjälen. Och naturligtvis har han sett till att göra sin beskärda del 
av rubriker om ångest och hälsofixering – precis det ämne som aldrig tycks 
kunna lämna det svenska ”systemet”.35

 Inför en tidningsartikel där författaren Björn Ranelid hävdar att 
Sveriges gator tagits över av de kriminella slogs undertecknad av att detta 
skulle kunna vara en av de mest folkkära i detta land. En granskning av 
kartan ger visserligen Ranelid en Sol i Oxen och som varje offentlig person 
där födelsetid saknas ritas kartan lämpligen med en solascendent. Och nu 
slår nationens dominanta tecken igenom ännu en gång. Men nu är det 
svenska folkdjupets – den ansiktslösa massans Måne – som ockuperar Vat-
tenbäraren, och dessutom via det 10e huset för makt och/eller offentlig-
het. Det påminner om hur Sveriges nu hyggligt belagda Vågascendent re-
sulterar i måntecknet Kräftan i 10e makthuset och att vår grundlag ju talar 
om att ”allt makt utgår från folket”. Ranelid skulle kunna vara det svensk-
aste landet har! Dessutom är hans SolOxe disponerad av MarsVäduren, 
en dubblerad omvändning av nationalhoroskopets MånVädur disponerad 
av MarsOxen. Det är så här kuriöst astrologin talar till den som är villig 
att låna den sitt öra! Ibland kommer svåra passningar! Varför Ranelid inte 
dök upp vid tankeexperimentet som fick Vattenbärarna att flöda fram kan 
ha att göra med att undertecknad har ett ”kognitivt handikapp”: noll pla-
neter i Jordelementet, vilket resulterar i något av en blindfläck för det var-

34 www.scb.se/Grupp/Hitta_statistik/Historisk_statistik/_Dokument/
Statistisk%20%C3%A5rsbok%201914-2001/Statistisk%20arsbok%20for%20Sve-
rige%201975.pdf

35 Just rubriken ”Hellenius om sin hälsa” verkar uttröskat, det är år sedan 
det figurerade, om och om igen, i medierna.
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dagliga, det strävsamma, det materiella och naturligtvis den naturkärlek 
som Ranelid så ofta uttrycker.36 

 Värdet med det här kapitlets många illustrationer har hoppfullt 
varit att smyga in en smula förtrogenhet med horoskoptolkning. Kunskap 
om verktygslådan, symbolerna och deras associationer krävs, men sedan 
räcker det med lite logik för att bedöma vad som kan tänkas resultera. Det 
här är nu bara till liten del en lärobok, men föregående exempel bör ha 
givit en känsla av hur man lyfter fram Gestalter ur det som först bara ser 
ut som en gytter av symboler.

36 För att förstå varför boken ömsom låter som skriven av en konservativ 
moralist och ömsom som en revolutionstörstande vänstersympatisör, hänvisas till 
tillägget ”Om författaren”. En del skulle säkert avstå från att inkludera sitt horo-
skop i ett cv för allt vad detta kan avslöja om karaktären. Undertecknad har dock 
inte hittat något på sin himmel som det finns anledning att mörka, förtiga eller 
förfalska - tre populära sätt att sälja sig till arbetsgivaren i vår tid där Lögnen tycks 
vara mer populär än Sanningen. Läs gärna den finstilta kulturskribenten Göran 
Rosenberg i frågan om svensk lögnaktighet:

www.expressen.se/kultur/darfor-har-jag-forlorat-hoppet-om-journalistiken/
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5. Sverigehoroskopets innehåll och dispositioner

Efter att ha sett hur födelsetiden för det moderna Sverige bekräftas av hän-
delser av national vikt kommer följande tre kapitel kommentera kartans 
framträdande drag. Den som öppnat en introduktionsbok i astrologi hittar 
ofta kokboksliknande recept för vad som händer när planeten X befinner 
sig tecknet Y eller i huset Z, eller hur en aspekt från planet A till planet B 
modifierar den senare. Först ska läsaren som tycker att punktlistor förenk-
lar få sitt lystmäte. Här kommenteras planeten-i-tecknet, trots att dessa 
i isolation kan vara vilseledande. Enda ursäkten är att man måste börja 
någonstans. Men brottstycken säger inte mycket om det väsen eller den 
folksjäl de utgör pusselbitar till, det krävs ett syntetiskt intellekt – ett se-
ende öga – som (åter-)skapar en berättelse eller Gestalt. Kanske klingar 
vissa planetplaceringarna  sant även tagna för sig. Det beror i så fall på att 
planeten vid en bedömning som inkluderar flera faktorer faktiskt visar sig 
vara en av ”grundtonerna”.

Ascendenten (ung. Den Uppstigande) i Vågen i 1a huset
Vågens tecken i öster betecknar att landet utåt signalerar vänlighet och 
fridsamhet. Tänk så många år vi köpt oss fred genom eftergifter och kom-
promisser! Redan här skulle kritikern kunna attackera och påminna om 
hur nationen stärker sitt välstånd och inre frid genom att exportera verktyg 
för obalans, krig och död till andra platser i världen genom sin omfattande 
och av Staten högprioriterade krigsmaterielindustri. Redan här börjar den 
simplistiska punklisteredovisningen röja sin otillräcklighet. Uppenbarli-
gen finns något mörkt på himlen som inte har med ascendentens budskap 
att göra. Eller? Det blir alltför komplicerat att återvända till de fragment av 
den äldsta astrologin från Kaldéen som är kända men för säg 3 000 år se-
dan verkar man, som nämnt, ha gjort skillnad på Venus som morgon- och 
aftonstjärna. I öster har den en mycket mer krigisk aspekt. Vågskålarna i 
öster betyder dock inte så mycket förrän ascendenthärskaren Venus egen 
position inspekterats.

Ascendenthärskaren Venus i Stenbocken i 4e huset
Den här placeringen är betecknande för Sverige och den svenska folksjä-
len. Stenbocken må korrelera med det 10e makthuset, men tecknet som 
sådant är en genuin introvert, en byggare som hellre låter sina händers 
arbete tala för sig. Innan Martin Timell med rätt eller orätt skandalise-
rades under den svenska avarten av MeToo-kampanjen 2017 var han en 
fixstjärna som höll svenskarna sysselsatta med att hamra och slå på sina 
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hem som om de var experimentråttor på amfetamin. Efter att borgarna 
införde ROT-bidraget för statushöjande åtgärder i boendet har det under 
de senaste åren knappt förlöpt sex lugna månader i höghuset där under-
tecknad bor, innan nästa lägenhet ska byggas om eller byter ägare. Detta är 
den lilla människans  chans att få vara någon, att sko sig på de fattigastes 
bekostnad, de som via skatten subventionerar vissas ”bostadskarriär”utan 
att själva kunna delta i glädjedansen. Delar av dagens scenario kan ut-
läsas redan av Venus-i-Stenbocken. Venus står inte bara för kärlek, este-
tik och komfort, Jordelementet drar ner exempelvis kärleken till en fråga 
om resurser – pröva tanken att det i dagens Sverige inte längre existerar 
någon villkorslös och ärlig kärlek, förutom kanske bland unga som ännu 
inte börjat tänka ”vuxet” och smygtittar på den presumtiva partnern som 
en hävstång till eget statuslyft. Här inträder nu det stora falsariet, den 
förslagna bakslugheten där alla söker ett ”ekonomiskt bra parti”. Sant är 
att äktenskap i alla tider och många kulturer byggt på det snuda vinnings-
tänkandet. Venus representerar både partnerskap och pengar i astrologin.1 
Romantisk kärlek är som bekant en borgerlig självlögn som tillkom först 
med det moderna statsboende som syntes ha frigjort sig från landsbygdena 
begränsningar. Venus är visserligen både antikens Lilla Välgörare och där-
till också en verksam välgörare för Vågen i förstahuset. Men värdtecknet 
påför Vågens tecken egenskaper man normalt inte förknippar med det: 
materialism och statusorientering. Vad detta betyder är att det svenska 
rollspelet i värsta fall stannar i sitt tänkande vid talesättet ”mitt hem är 
min borg”. Den här Vågen är mer introvert än normalt och bara via pry-
larna i det privata hemmet får man en aning om att det knappt existerar 
något själsligt djup i nationen. Man finner harmoni med sin heminredning 
och blir så att säga ett med Jordelementets sövande inverkan. Politik och 
samhälle var ting som  svenskarna i princip glömt i sin jakt på en snygg 
heminredning och smärre livsstilsfrågor innan ”invandringen” plötsligt 
dök upp 2015 som ett stort och för det privata 4e huset störande moment. 
Jordelementets primitiva sida, ”nationalismen”, aktiverades nu. I ett natio-
nalhoroskop skiftar 4e huset betydelse, från det privata och trygga hem-
met och till nationens inre trygghet såväl som landets hushåll i den torftiga 
bemärkelsen ”ekonomiska enheter”. Det är typiskt att regeringen Löfven 
(2014-18) med en SolKräfta till statsminister och därmed naturligt förknip-
pad med det interna och trygga hemmet, återinförde posten inrikesminis-

1 Här noterar vän av ordning att Venus är delad i sin ”funktion”: kärleken 
handas av Venus i härskarläge i Luft-Vågen medan pengar/resurser kopplas till 
den himmelska gudinnan Venus när hon gått ned som härskare över Jord-Oxen. I 
gamla sumeriska myter beger sig Inanna (Venus) ner i Underjorden för att söka sin 
älskade och vad hittar hon där redan i ingången om inte stora stycken hängande 
kött. Hades (Oxen=2a näringshuset) är en styckmästare!
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ter med koppling till polisiära frågor (den tryggande kvarterspolisen för 
ängsliga och protektionistiskt orienterade Kräftan/4e).2

Solen i Vattenbäraren i 5e huset
Ett land behöver en ledare och Solen i Vattenbäraren indikerar ett humani-
tärt om än aningen strävt ledarskap. Tecknets härskare Saturnus befinner 
sig också i ett Lufttecken, Tvillingarna, vilket ger en ovanligt ren symbolik. 
I linje med Luft tenderar landets ledare mot planläggning, systematik och 
organisation – svenskar är hejare på att bygga ”luftslott”! Under årtionden 
av socialdemokratiskt styre förbättrades folkets välstånd och stämpeln 
”Lortsverige” skakades av, även om uppbyggnadsåren faller under 1809 
års horoskop och inte detta. Men att Vattenbäraren är stark här vittnar om 
att något rullats över från gamla horoskopet. Solen i tecknet och konstruk-
tören Saturnus är perfekta sinnebilder för den svenska sociala ingenjörskonst 
som högern, med dess fixering vid individuellt ägande alltid avskytt efter-
som landets välfärd finansierats via allmän skattskyldighet. De rika, som 
har tillräckligt för att leja sig en privat doktor och hushållerska, har i all-
mänhet inget intresse av att bidra till det allmänna, den gruppen har  kol-
lapsat och blivit ett svart hål i samhällsvävnaden. Därför såg Stockholms 
gator fram till 2018 ut som skit. Det var skräp och påsar, stinkande hav av 
piss bara 200 meter framför regeringshuset Rosenbad, och lämningar från 
tiggare som gröpt ur papperskorgar på jakt efter pantflaskor och lämnade 
soporna utströdda. En underton av innerstadsgetto har under många år 
varit på tillväxt i huvudstaden, en av många otaliga olyckliga effekter av 
EU-medlemskapet. Sedan, sommaren 2018, skedde ett bisarrt omslag och 
renhållningsarbetarna närapå stod på varandra, alla färgade människor 
och flyktingar som tydligen äntligen kommit ur de mångåriga förvarings-
utrymmena. Det var så många parkarbetare i Kungsträdgården i Stock-
holm att undertecknad såg folk som stod och putsade på träd utan någon 
rimlig anledning. De var satta i träldom på det svenska sättet och ledan 
var redan uppenbar.

 Inget av det här kan naturligtvis utläsas från en astrologisk intro-
duktionsbok som beskriver Solen i sociala och grupptänkande Vattenbä-
raren, tecknet som idealt beskriver ett samhälle som innefattar samtliga 
medborgare eller en övergripande konception (vad saken än gäller). Men 
Sverigehoroskopet har en inbyggd tendens som på sikt river sönder lan-
det och öppnar för allsköns dystopiska fantasier. Vår Sol betraktar sig i en  

2 Parallellen mellan George W Bush och hans inrättande av Homeland Se-
curity efer 9/11-terrorn är övertydlig. Bush var också SolKräfta och en vek ledare 
med ett tröstande tal till New York-borna som enda ”claim to fame”.
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gäckande spegel som försäkrar oss om att vi är bäst och vackrast i världen. 
Det skulle stämma om horoskopets enda dominanta budskap  var de jäm-
lika och rättvisa Vågskålarna. Men allt solärt ledarskap, allt driv och initia-
tiv innebär en rubbad jämvikt för Vågens harmoniska status quo-tendens. 
Om något påminner Vågens tecken mer om politisk syndikalism, tanken 
att människan är god och kan hantera sitt samhälle med direktdemokrati 
och utan någon överordnad Ledare/Sol. Därför inträffar det udda, att 
själva landets ledarsymbol förvandlas till en verksam illgörare ur vår na-
tionalkaraktärs perspektiv. Våra ledare är inte representativa för landets 
venusianska flaggning! ”Verksam illgörare” innebär nu inte att ledarna 
(allt från statsministern och ner till företagens vd:ar och mellanchefer) är 
uttalade sadister, även om den möjligheten ligger öppen om folket lockas 
välja regering riktigt illa – hinduerna kallar faktiskt den stekande solen för 
”grym”. Ingen svensk i denna generation bör ha glömt hur en borgerlig 
regering sökte tvinga ut cancersjuka att söka jobb! Här visade sig landets 
ledarskapssymbol ur dess allra sämsta sida, förakt för de svaga i kombina-
tion med den toxiska ekonomismen. Ledarskapet fluktuerar förstås över 
tid, så att Sveriges verksamt onda Sol i vissa perioder tycks neutraliserad 
(se kapitel 8).

 Man ska nu inte demonisera ens en Sol som reducerats till verk-
sam illgörare då den också symboliserar nations innersta kärna, dess vä-
sen eller identitet. Att finnas till är ändå något gott! Som symbol för inte 
bara nationens individuella ledarfigurer utan också dess levande väsen är 
det ändå tydligt att Solen i ledarskapets och den privilegierade samhälls-
elitens 5e hus tydligt att Sverige – i nämnda kretsar – lider av en grandios 
självbild. Som den amerikanska politikern sade om utrikesminister Bildt 
i regeringen Reinfeldt: han var som en ”mellanstor hund som gläfste som 
om han var en av de stora hundarna”. Huvudet på spiken! Det är inte så 
att Solen i kollektivistiska Vattenbäraren vill göra ont här i världen, men i 
förhållande till Vågens idealiska jämviktsläge går landets ledare – och där-
med landet som helhet – ständigt överstyr. Detta resulterar i för landet och 
befolkningen ”onda” upplevelser; ledarnas beslut får smärtsamma kon-
sekvenser just genom denna struntviktiga storhetslängtan (som troligen 
är et eko av ett äldre Stormaktssverige). Det är inte konstigt att ett folkets 
politikerförakt ständigt ligger och pyr. Samtidigt är Solen-i-5e en lyckosam 
placering och som folket resignerat insett kommer de i Sverige som hittat 
en ledande position alltid undan med sina dåraktiga tilltag. I Sverige sak-
nas t.ex. personligt ansvar för de politiska besluten. Vattenbäraren blir nu 
som en kollektiv smet politikerna gömmer sig i. Som enkel medborgare 
gäller det omvända, det är nästan omöjligt att få sin rätt gentemot Staten, 
vilket Samebyn versus Staten omvittnar, denna utdragna process i nutid där 
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svenska Staten beter sig som en girig kolonialherre!3 Vi ska återkomma till 
ytterligare astrologiska faktorer som i avvägd bedömning faktiskt målar 
en rätt kuslig historia om en korrupt Överhet som lever gott på folkets 
bekostnad. Den som uppskattat den idéhistoriska rundvandringen men 
känner att det tar stopp här, just som det spännande börjar, är sannolikt 
själv en mellanchef eller högre, eller lever i inbillningen att man tillhör 
samhällets mer privilegierade klasser. Det är begripligt, nationalhorosko-
pet tecknar en folkmentalitet närmast oförmöget att höja sig till nykter och 
objektiv självrannsakan! Mer om det strax. Ett är i vilket fall säkert: i da-
gens Sverige vill ingen identifiera sig med den ordinära Månen, symbol 
för den anonyma folkmassan. Landet och dess invånare har insjuknat i 
egocentrerat ”varumärkesbyggande” – Made by Sweden som Volvo tvingas 
skriva efter att någon rovkapitalist sålde ut till Kina. Det solära vansinnet, 
den derangerande intelligensen, smög sig under tio år  på som en långsam 
förgiftning genom ständigt petande med selfies och de sociala medierna.  
Nu går skadeverkningarna inte längre att blunda för: Solen betecknar inte 
bara landets chefer utan även ”att synas” och en ”verksamt ond” Sol skulle 
kunna sammanfatta det självskryt många svenskar ägnar sig åt på Face-
book och Instagram. De är inga Solar men vill ändå synas och det är i 
inläggens patetik man känner igen en defekt Sol, en identitet, en unik var-
else som inte har någon koll på sina aktiviteter. Vårt nationella horoskop 
”funkar” kusligt bra (eller illa!) med den riktning världen tagit efter att 
livet reducerades till ett pseudoliv på nätet. Vattenbäraren, ett Lufttecken, 
kan på en låg nivå uppfattas just som virtuell verklighet, den finns bara i 
huvudet, i tankarna, på deltagaren. Det är för övrigt så dagens materialis-
ter uppfattar Platon: hans Idévärld är bara mänskliga konceptioner.

Månen i Väduren i 7e huset
Att vara folklig står som sagt inte högt i kurs om man tillhör den urbana 
grupp svenskar som producerar de medier som sprider deras egen snäva 
världsbild, anstruken av den onda Solen. Solen i lyckosamma femte teck-
nar en narcissistisk city slicker (”slirig storstadsglidare”) och Månen indi-
kerar numera glesbygdsvenskarna, svikna av särskilt maktens centrum 

3 I en SvD-artikel bakom betalspärrar sommaren 2018 pressar tidningen 
närighetens egen funktionär i regeringen Löfven, Mikael Damberg, som i princip 
hävdar att samerna ska tiga och foga sig när Staten beslagtar deras vidsträckta 
marker för renskötsel i syfte att profitera på dess naturresurser:  www.svd.se/
damberg-gar-emot-sametinget-ingen-vetoratt 

 Damberg är född i agrara Jordtecknet Jungfrun, jordbrukarflickans och 
Olyckans och Fiendens tecken. Synbarligen bottnar traditionen i jordbrukets infö-
rande, profiterandet på mark och uppstyckandet av den i jordlotter som männis-
kor sedan råkar i osämja över. Västastrologin har glömt denna nyckel till Jungfrun.
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Stockholm och utan konstruktiva verktyg för att hävda sitt missnöje över 
den nyliberala erans alla försämringar. Åren efter 1974 var en tid då ett 
sävligare Sverige bit för bit förstördes av fartblinda och ekonomifixerade 
ledartyper, Stureplansstekare, chanstagare och klippare hela bunten! Det 
enda folk kunde göra 2018, var att falla i högerns riggade fälla och pro-
teströsta på Sverigedemokraterna, trots partiets nynazistiska rötter. I det 
gamla Kina rev man städer om de fyllts av demoni eller bara varit med on 
fiendeinvasion. Platsen var så förorenad att det var bättre att bygga en ny 
stad på en ny plats, en ny stad utan ”historia”. Så skulle Jimmie Åkesson 
ha gjort om han menat allvar med nya ömsom kostym- och koftklädda 
SD, men nu var han bara en maktsökare som så många andra som gör sin 
klassresa via politiken. Det är passande att här nämna Åkesson eftersom 
folksjälen lagom till valet 2018 gick in i en så kallad planetär cykel som 
stod under Månens överinseende. Det innebär att Folksjälen under denna 
period särskild domineras av sin ”nattliga månsida” av suddiga drömbil-
der och dunkla begär. Den här boken skrevs före Riksdagsvalet 2018, men 
redan 2014 och strax efter det årets val, föreslog undertecknad att Sveriges 
folk skulle få det etter värre pga. de röstberättigades dåraktiga val av Mo-
derater och Sverigedemokrater (öppen resp. förtäckt tillskyndare av ett 
segregerat samhälle av Fattiga och Rika). Verklighetsfrämmande småfolk 
som inbillar sig tillhöra nationalhoroskopets solsida och missnöjt småfolk 
som definitivt tillhör den korttänkta månsidan skulle ge högern och ex-
tremhögern en valseger – sådan var tanken 2014 och när sista hand läggs 
vid den här boken ser opinionssiffrorna onekligen dystra ut för den soci-
aldemokrati som förvisso glömt allt vad partiet en gång stod för. Framti-
den kan blicka tillbaka och studera Sverige 2018, då den folkliga Månens 
ödescykel betonade nationalhoroskopet redan i sig tydliga betoning på de 
blinda men förnekade begärens planet. 

 Månen i Väduren indikerar en egocentrisk och impulsiv tendens 
som så väl tjänar Överheten i dess ”sociala ingenjörskonst” under den ny-
liberala samhällsomstörtningen med skitjobb och ”gig-ekonomi”. Månen 
i Väduren indikerar att den stora massan reagerar impulsivt och direkt 
och därför är extremt lättmanipulerad, de rasar av sig och faller sedan in 
i ledet. Inte för inte kallade babylonierna Vädurens tecken Dagverkaren! 
Typen som lever från dag till dag, ”hand to mouth” som engelsmännen sä-
ger. Ingen historia, ingen vidare framförhållning, bara en snabb reaktivitet 
i nuet, bara en jakt på ögonblickets behovstillfredsställelse. Under måncy-
keln 2018 (och tidigare för dem med ögon att se) stod det åter klart att Fat-
tigsverige och Dagverkaren hade kommit åter, och ingen sammanfattade 



Rece
nsio

nsk
opia

5. Sverigehoroskopets innehåll och dispositioner 

183

väl saken bättre än den obskyra men pålästa skribenten Tomas Hemstad.4 
Det här harvandet för att få ihop till mat och hyra för dagen har redan nått 
Sverige genom det undertecknad kallat IT-fascismen: tekniker som frivil-
ligt utvecklar tjänster som ska hjälpa kapitalisterna bli ännu rikare på folk-
massans – Månens – bekostnad. Tekniker är ofta särbegåvade och tycks 
vara politiska idioter, men så mycket förstår de ändå bortom datakoden 
att de sitter på en kunskap som i bästa fall kan ge också dem en enkelbiljett 
till den lilla grupp av överprivilegierade nyrika, 5e husets svenska Elit. 
Skaparna av digitala plattformar sysselsätter knappt något folk men drar 
in stora rikedomar åt sig själva, den nyrika överheten. Denna värld är inte 
den breda massan i händerna på den korta framförhållningens MånVä-
dur i närheten av! Månen i Väduren är således en symbol för ett folkdjup 
som lider av en akut brist på förmåga att planera sina liv långsiktigt. Men 
här kommer en reservation av största betydelse: trots enligt litteraturens 
beskrivningar av Vädurens passion finns en saktmodighet och passiv ag-
gression i det svenska folkdjupet. Det beror på att Månen disponeras av 
Vädurens härskare Mars i ett uselt läge. Mer strax om den sammansatta 
bilden av nationens sinnelag på ”lågfolklig” nivå, för att inte tala om de 
unga som föds in ett nytt slaveri som sin objektiva verklighet.

Merkurius i Vattenbäraren i 5e huset
Merkurius omloppsbana nära solen gör att intellektets och kommunika-
tionens planet från Jorden betraktat aldrig befinner sig längre bort i zodia-
ken än 28° från astrologins Stora Ljus. Att båda här delar samma tecken 
är ingen ovanlighet, men Merkurius som en abstrakt tänkare, en logiker 
och ägare av skriftspråket stärker tanken om ett Sverige vars intelligens 
(Solen) tenderar mot ”grammatiska konstruktioner”, mot ingenjörskonst. 
Vattenbäraren är en djup tänkare och 5e huset står inte bara för lycko-
samhet, ”turen” att tilldelas ledarskapets ödeslott, utan också talang och 
kreativitet. Eftersom kritiken kommer att hagla längre fram i boken är det 
väl att här memorera att i grunden hade Sverige förutsättningar att skapa goda 
ting med sin historia av både allmän och social ingenjörskonst. Men ledarska-
pets Sol drog snett så att den tekniska beteckningen ”verksam illgörare” 
också kan läsas som att ”vägen till helvetet var kantad av goda föresatser”. 
Det är utfallet av satsningarna Sverige misslyckas förutse. Ännu inte helt 
glömd då detta skrivs är regeringens eländiga hantering av Nuon-affären, 
en rejäl förlusthistoria som borgarna åsamkade landet och där följande 
röd-gröna regering valde närighetens väg och sålde brunkolshelvetet vi-
dare istället för att miljömedvetet ta en ekonomisk förlust, men lägga ned 

4 www.politism.se/story/gig-ekonomin-skapar-en-underklass-som-
tvingas-slass-om-smulor/#post-60241



Folksjäl–somienfilterbubbla

184

den smutsiga energin. Så hade Sverige kunnat ge världen ett förebildligt 
mönster, men någon Olof Palme fanns inte längre kvar i den nya näriga 
socialdemokratin.

 Merkurius som den logiska, kalkylerande siffermänniska som 
från äldsta tradition tycks kopplad till handel (merkantilism), börjar i den 
onda Solens närhet räkna som om den hade huvudet långt upp i arslet på 
sin herre; kvicksilvret antar egenskaperna hos dem den minglar med. I frågor 
om handel degenererar Sverige till en inställsam furste slickare. Tänk bara 
Stockholmsmoderaterna och den episka skandalen Nya Karolinska Sjuk-
huset som stockholmarna kommer att få betala dyrt för under många år. 
Soppan innehåller utsugare, både inhemska men framför allt från USA. 
Inkompetenta politiker trodde på ideologiska floskler om det privata som 
mer effektivt än det offentliga, men Boston Consulting Group var bara här 
för att gräva guld via kopplingar till korrumperade svenskar i Stockholms 
pappersvändarelit.5 Merkurius är visserligen utifrån Vågascendenten en 
god planet men ett extremt påverkbart kvicksilver! I närheten till en ond 
Sol blir Merkurius överhettad och dålig på att bedömda konsekvenserna, 
benägen till svårartade räknefel6 eller i största allmänhet få allt om bakfo-
ten. Den kan t.o.m. börja likna Merkurius i grekernas tappning, en tjuv-
aktig pojke på den internationella marknadsplatsen, en som ägnar sig åt 
vad svenske blues- och  reggaesångaren Peps Persson på 1970-talet kallade 
”falsk matematik”! Eftersom en människa eller nation inte klarar sig utan 
logik, är det uppenbart att en störd Merkurius leder till många tillfällen att 
fråga sig: ”hur tänkte de egentligen, folk i den där Stockholmseliten?”

Mars i Oxen i 8e huset
Krigsplaneten, orshärden eller i bästa fall energiknippet Mars kan förklara 
den gamla traditionen att Venus som morgonstjärna (synlig på himlen 
strax innan solen stiger) är en krigare men amorös och ljuvlig som afton-
stjärna (vespertin,7 eller kvardröjande och synlig på himlen en stund efter 
solnedgången). Det östra väderstrecket är naturligen förbundet med Vä-

5 www.expressen.se/nyheter/val-2018/filippa-reinfeldt-backar-fran-nya-
karolinska/

6 Vid ett tillfälle jämförde två borgerliga debattörer två olika stora data-
underlag i termer av absoluta tal när man måste se till procentuella skillnader för 
jämförbarhet. På så sätt framstod kvinnor i Sverige ha fått det bättre när sanningen 
(med korrekt sifferhantering) var den motsatta. En av kvinnorna gick sedan vidare 
och blev ledare för ett riksdagsparti!

7 Ett av isländska sångerskan Björks album heter Vespertine och hon råkar 
just ha sin Venus sådan! Kanske Björk kan sitt horoskop... Solen har just gått ned 
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duren, vars härskare är utbrytaren Mars.8 I väster i den naturliga zodiaken 
finns venusianska Vågen och där matchar planeten sin egen natur. Men 
vad säga om Sverige som har sin krigare i det andra venusianska tecknet 
Oxen? Placeringen är inte lycklig då den essentiella illgöraren dessutom 
antar rollen av verksam illgörare – utifrån perspektivet av den harmoni-
strävande Vågen som landets rollmask. Naturligtvis är en stirrig utbrytare 
som Mars inte alls i Vågens smak, som ständigt söker gjuta olja på vågorna. 

 Det kunde dock ha varit värre för en Vågascendent om Mars varit 
mer aktiv än den nu är. Här ligger den i 8e (skorpioniska) dödshuset som 
kan liknas vid en komposthög där organiskt material sakta bryts ned och 
återvänder till jorden (för återvinning). Mars är hetsig och ojämn och inte 
konstant som Solens energi. Det 8e som dödens hus håller Mars bunden 
och utanför rampljuset. Ur den harmoniälskande Vågens perspektiv är 
detta ändå kanske tur: den ”dubbelt onda” Mars har dels kört fast i leran 
(Jordelementet men i ett vattnigt hus) och är dels på det hela taget en un-
dertryckt och omedveten aspekt av nationens beteende. Men skriv upp att 
den ändå finns kvar, det gamla brutalkrigiska Sverige, butter, helt utan 
grace och bunden till sina sedvänjor! (En ”vikingaposition”?) Det är denna 
bas för folkliga Månen – i den onda karmans hus – som t.ex. blossat upp 
som ”näthat” tack vare just 8e husets fördolda eller ”anonyma” natur. Un-
der den subjektivistiska MånVäduren döljer sig en motsträvig och t.o.m. 
reaktionär Oxe. Vädurens budskap är med andra ord starkt modifierat och 
inte alls lika lättsamt som i normalfallet. Den här mörka typen av Vädur 
gillar inte alls Stockholms ”flyttlasspolitik”. Hinduisk astrologi beskriver 
som sagt 8e som en plats varifrån det sipprar ut ”dålig karma”, företrädes-
vis i formen av individens egen negativa reaktion – aversion – på ett eller 
annat i livet. Ur folkdjupet, åtminstone hos dem som i huvudsak lever sina 
liv som känslomänniskor, läcker det av kvaliteter som den hippa och pri-
vilegierade Eliten i tursamma 5e ledarhuset anser vara mossigt och tillhör 
gårdagen. Men för Månen – den vanliga människan, hon som inte bor på 
det nu helt gentrifierade Söder i Stockholm – är detta inte alls gårdag. Må-
nen tecknar alltså något av det som högerpolitiker cyniskt och inställsamt 
kallat ”verklighetens folk”.9 Om läsaren finner dessa turer snåriga så är 

i väster men Venus hänger kvar med neurosframkallande energiplaneten Mars, 
apropå hennes bitvis outhärligt slititga så kallade ”arty” musik.

8 Fysiologiskt råder Mars över hjässan. ”Crowning” är engelska för det 
ögonblick i förlossningen när barnets hjässa, ”krönet”, först visar sig. Hjässan är 
som sagt också platsen för den andliga kungakronan i den subtila anatomin.

9 Countrysångerskan Jill Johnson har gått från klarhet till klarhet, särskilt 
sedan skattefinansierade public service i ohelig allians med Stora Musikbolaget 
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det för att landet är just så här friktionsfyllt: en gränslös Sol söker lyfta oss 
så att vi bränner vingarna och dödsstörtar (det kallas ”utbrändhet” i Sve-
rige) och under detta orimliga ledarskap ett folk som bara kan producera 
en deformerad, negativ reaktivitet. Elitens fartblindhet föder de negativa 
responser ett kuvat folk alltjämt är förmöget till. Det är kanske tur att det 
finns någon negativ resistans kvar i landet. Vore alla som Solen i Sverige-
horoskopet, då hade landet slitits sönder för länge sedan.

 Vi har redan nu upptäckt hur illa Sol och Måne fungerar tillsam-
mans, två planeter som idealt är som myntets båda sidor och där Solen 
agerar, lyssnar på Månens reaktion och justerar sitt agerande. Tillsammans 
fördjupar Ljusen idealt helhetens medvetenhet. När Solen/ledarna lämnar 
folkets reflektion/respons som något passé, när Eliten kör över folkdju-
pet, då har vi att göra med en galen Sol, ett ledarskap som tappat vettet!10 
Redan här har vi vår första milstolpe i upptäckten att Sol och Måne inte 
samverkar. Ur folkliga Månens perspektiv är det som en helt främmande 
makt har invaderat deras land, en illegitim Överhet! Men vänta bara, nu 
blir historien än mer komplex!

Jupiter i Vattenbäraren i 5e huset
Den futuristiskt orienterade och i vissa fall närmast hejdlöst framstegsop-
timistiska Jupiter, är i Sveriges fall en expansiv lycksökare. Att hitta även 
Jupiter i 5e ledarskapshuset visar hur meningslös folkomröstningen om 
EU-medlemskap var. Eliten, dvs. Jupiter, hade aldrig tillåtit ett ”nej”! Ju-
piter vill sin natur trogen expandera som vilken gammal imperiebyggare 
som helst, och för den balanssträvande Vågascendenten förvandlas tyvärr 
även den Stora Välgöraren till verksam illgörare! Mer och mer börjar det se 
ut som om Sverige är en schizofren nation eller spelar ett högt dubbelspel 
mot omvärlden och sina egna! Utåt fridsam och balansorienterad men på 
insidan fylld av en självisk och hungrig vargflock! Horoskopet bekräftar 
verkligen talet om Sveriges (om än inte alla svenskars) dubbelmoral. Vårt 
rollspel som fredsmäklare vid internationella konflikter var möjligen ge-

gjort folk-tv av henne. SVT är numera fullständigt ogenerad i sin beredvillighet att 
hjälpa marknaden med ”produktplacering”. Johnsson representerar perfekt Oxen 
som ”lantis” med Solen, Merkurius, Venus och ”trygga” och klippfasta Saturnus i 
tecknet. Hon är, om någon, Moder Svea, och typiskt nog torsk på USA!

10 Nyplatoniske djuppsykologen James Hillman liknade människor enbart 
drivna av Solen vid de tvångsmässigt störda, vilket överfört på en samhällsgrupp 
indikerar fartblindhet och risken för samhällsfarliga beslut... För OCD se t.ex.:

www.nimh.nih.gov/health/topics/obsessive-compulsive-disorder-ocd/index.
shtml
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nuint runt 1974, innan det nya nationalhoroskopet hunnit utveckla sin 
”vuxna” karaktär, men idag handlar slogans som ”jämlikhet och fred” en-
bart om dubbel bokföring. 

 Från 5e ledarhuset (som inte ska förväxlas med 10e huset för Sta-
ten som institutionell makt) är det gasen i botten som gäller, kapitalismens 
idé om en ekonomi som hela tiden måste växa. Hela vårt Elithus är som en 
bubbla som bara väntar på att spricka. Vågen som persona innebär inte att 
svenskarna i gemen står för ett nolltillväxtsamhälle, därtill är Venus i Sten-
bocken i 4e huset för den egna lyckan alltför materialistisk. Det går inte 
att missta sig på att svenskarna är materialister av gammal vana, eller har 
drillats av överheten till att lämna makten åt ”de bäst lämpade”. I den an-
tika världens strikta könsuppdelning är svenska folket ett gäng ”pussys”, 
kärringar som lurats att ge upp sin makt och är nu förvisats till att snickra 
på sina hem: ”Bygg du ditt privata imperium, hur parodiskt långt ifrån de 
rikas komfort ditt resultat än landar”. Det är ingen slump att boken åter-
kommer till Hemmets tema, det är så viktigt för detta land. Under drevet 
mot folkkäre tv-snickaren Martin Timell framkom att Gräddfilen snodde 
åt sig de bästa materialen och fixade upp småfolkets boningar med billiga-
re och sämre prylar. Går man till den Högsta Kasten finns där heminred-
ning av en kvalitet medelklassen ofta inte ens är medveten om att den ex-
isterar (eller blundar för eftersom det smärtar att inse statusskillnaderna).11 
Kort sagt: Stenbocken, den ständiga imperiebyggaren, har i Sverige flyttat 
in i det maktlösa 4e huset, en remarkabelt seglivad påminnelse från se-
naste istiden och där de tidiga inbyggarna först och främst var tvungna 
att skapa hyggliga bostäder för att hålla kyla och snåla vindar ute. Sverige 
verkar fortfarande stå kvar på ruta ett när det gäller den lilla människans 
lott i livet. Att trygga den egna husknuten är visserligen ingen instinkt 
att skämmas för, förutom när man inser hur lite Staten på senare tid gjort 
för att leva upp till det tidiga hoppet om ett socialt samhälle med jämlik-
het för hela befolkningen. Att landet har ett demokratiskt styresskick syns 
heller knappt ett spår av i nationalhoroskopet, där det privilegierade 5e 
huset som innefattar Jupiter – symbol för de mycket välbemedlade – berättar 
en annorlunda historia. Folkomröstningar kallas som sagt ”vägledande” – 
femtehuseliten tar sig i vilket fall friheten att ”justera” folkviljan om den 
inte faller de onda jupiterianerna i smaken.

11 I detta är svenskarna som alla andra folk med en outvecklad lägre nä-
rings- eller t.o.m. närighetssjäl. I samband med avsättandet av någon diktator fros-
sade medierna i bilder av den onde härskarens heminredning. Det gjordes stora 
ögon över ett badrum med handfat på rad och kranar av äkta guld på vart och ett.
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 Kort sagt: vi har både ledare (Solen) av olika slag och en högsta 
kast (Jupiter) som ”verksamt onda” faktorer, och den här intressegruppen 
har slagit ner bopålarna i 5e ”tursamma huset”, ”lekledarnas hus”. Horo-
skopet bekräftar fullt ut talet om att det existerar en svensk Elit, ett Etablis-
semang. Givet bristen på samverkan mellan Sol och Måne krymper i praktiken 
den sociologiska och allomfattande Vattenbäraren till att enbart gälla 5e huset 
för de privilegierade. Babylons ”Den Väldige”, härbärgerande Jupiter, skulle 
ha kunnat handla stora rikedomar som kom hela folket till del, men det 
5e huset är hyperindividualistiskt, precis som Lejonet som det korrelerar 
med. Det finns ingen socialism alls i det här budskapet, nationalhorosko-
pet skriker ”den privilegierade klicken” rakt i ansiktet på betraktaren. Det 
här är en fascinerande upptäckt eftersom kartan trots allt härrör från soci-
aldemokratins ”sista gyllene år”...

Saturnus i Tvillingarna i 9e huset
I genomgången av planetplaceringarna, har det redan visat sig tvunget 
med sidoblickar och att börja bygga Berättelsen, trots intentionen att pre-
sentera byggbitarna individuellt. Trots sidoblicken på framför allt Månens 
disponent Mars har, fram till nu, inte ett ord sagts om den enormt viktiga 
härskaren över Vattenbäraren, tillika disponent över hela fyra planeter! 
(Venus i Stenbocken samt Solen, Merkurius och Jupiter i Vattenbäraren.) 
Saturnus är ofattbart viktig, inte minst för att den Stora Illgöraren byter 
skepnad för Vågpersonligheten, den senare söker som sagt bara jämvikt. 
Saturnus är välvilligt inställd till Vågen eftersom också den förespråkar 
begränsning! Att begränsa soli-jupiteriskt stormaktsdille - expansion utåt 
i rummet - kan nämligen leda till att människan/nationen istället djupnar 
inåt, blir mer seriös och medveten om vad som är viktigt i livet... Är det 
t.ex. seriöst eller rimligt att öppna gruvdrift på mark samerna haft i över 
tusen år? Finns det något försvar alls för en fartblind svensk ledare inom 
eller utom landet? Det är uppenbart att den Högsta Kasten lurat folket 
rejält som har fått det att tro problemet ligger i invandringen. Förbrytarna 
är vårt eget kött och blod. Sverige skulle kunna ta emot fler om Överheten  
hörde upp att alltid lämpa kostnaderna på småfolket och själv ta lejon-
parten. Att Saturnus sedan antiken betraktats med fruktan – hör beteck-
ningen ”Stora Illgöraren” – kan ses i dess koppling till svält, ålderdom 
och död – alla livets mindre behagliga sidor. Den skördar och rycker bort 
från oss som är kvar.12 Mot tillväxtens Jupiter står decimerandets Saturnus. 

12 Saturnus som Liemannen: jfr. hur den döende kapitalismen nu lärt sig 
konstruera konsumentprodukter för att med extrem precision bestämma när de 
ska dö, dvs. gå sönder, för att tvinga kunden köpa samma pryl en gång till. Ur 
detta perspektiv kan man verkligen tala om den Stora Illgöraren som en både i 
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Men ur det fördolda är den också en organisatör och byggare. Tänk hur 
skulptören utifrån en inre vision hackar bort stora delar av stenen för att 
”frigöra” skulpturen ur klippan (enligt kreatörens inre vision). Här är Sa-
turnus som formgivaren och döden samtidigt. Den naturliga (oformliga) 
stenen ”dör” för att något annat ska resultera. Vad som förr gav Sverige 
ett internationellt gott renommé för dess skattefinansierade välfärdssam-
hälle och för att vara en vän till världens fattiga i Tredje världen,13 tecknas 
i horoskopet som att Vattenbärarens härskare placerat sig t.o.m. högre än 
idealens sektor (hus 11). Den står i 9e huset, som hinduernas kallar den 
universella Dharmans hus, den gudomliga Lagens sektor, som omsatt på 
individnivå blir medvetenhet även om hur även andra lever och har det. 
Här ser man Sveriges gamla ”världssamvete” innan nyliberalismen öpp-
nade dörren för det kommande slavsamhället och fick landets medborgare 
att kollapsa i egomentalitet på endera det solära eller det lunära sätt som 
just angivits. Vissa söker tillhöra Eliten – om än mest i fantasin – medan 
andra defensivt backar tillbaka i det lunära sinnet och kanaliserar den 
omedgörliga Mars-Oxen. Den senare är en symbol för ett förpsykologiskt 
tillstånd; denna  motspänstiga best drivs av omedvetna instinkter och vil-
jan att förbli i den lojt idisslande Vegetativa Principens våld – det är denna 
arketyp förfäktare av ”arbetslinjen” slåss mot som Don Quijote slogs mot 
sina väderkvarnar.

 Det 9e huset är djupast sett metafysiskt och rör människans högsta 
strävanden, sådana som enligt psykologen Maslows gamla behovspyra-
mid bara kan bli aktuella efter det att människan (eller landet) har sina 
grundbehov tryggade. I vår tid och i synnerhet i Sverige, kan det därför 
tyckas dödsdömt att skriva en astrologisk-filosofisk bok om svenskheten! 
Otrygga svenskar – allt fler genom en ohanterlig invandring och ett fack 
som gör allt mindre för sina medlemmar – orienterar sig inte mot högre 
tankar, de har halkat ner på basnivån av Maslows behovspyramid. Eliten 
har tvingat dem att bara tänka på vatten och bröd! Begränsningen av det 
svenska tankerummet märks i samtliga politiska partiers (och mediernas) 
visionslösa surrande över ett fåtal dagsaktualiteter. Men folkdjupets sub-
jektiva och rätt omogna Måne inverkar ändå på dagordningen: politikerna 
är alla populister och lyssnar på massornas gnyende. Därmed kommer 

grunden otillfredsställande aspekt av tillvaron och även som en direkt illasinnad 
verksamhet. Vinstgiriga och onda jupiterianer använder den mest demoniska Sa-
turnus för att tvinga folk att följa med i ”tillväxtekonomin”. Exemplet visar hur 
flera astrologiska principer alltid samverkar och det är svårt att hitta ett horoskop 
som enbart producerar gott...

13 Perioden dog med mordet på Olof Palme och är nu dimmig historia.
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även politikerna att låta som dagisbarn – falska rävar som bara söker speg-
la vad de tycker sig uppleva från folk. Skriv upp att det här är en negativ 
spiral som krymper den nationella medvetandenivå alltmer.

 För att ännu en gång förekomma sammanfogandet av de enskilda 
pusselbitarna: det är Månen som är tillfällig ägare till statsmaktens 10e 
hus. Det här kunde tolkas som att demokratin trots allt fungerar i Sverige: 
Månen som ”folkmassans” planet är också den som har maktens hus. Det 
10e ”riksdagshuset” fylls av samma folk som nationalhoroskopet beteck-
nar som den instinktiva, subjektivistiska men också instinktsstyrda och 
konservativa sidan av nationen. Men givet horoskopets icke-kontakt mel-
lan Sol och Måne uppstår genast frågetecken: så regering och riksdag skil-
jer sig alltså från de privilegierade och tvångsmässigt pådrivande Ledarna 
i det 5e spekulationshuset? Jag är nödgad medge att det inte ser bättre ut. 
Många har talat om att svensk demokrati är ett falskt spel för gallerierna 
och att de verkliga makthavarna, näringslivstopparna med flera, bildar 
den verkliga regeringen, en ”skuggregering” vars önskemål sittande re-
geringar (Månen) bara alltför villigt söker tillmötesgå. Eller också rundar 
Ledarna helt och hållet den nominella skara som håller till i 10e ”riksdags-
huset”. Sverigehoroskopet bekräftar att det är så här verkligheten ser ut. 
Man behöver därför inte vara en ”foliehatt” för att tala om en skuggreger-
ing. De som ertappats av horoskopets franka vittnesbörd kommer natur-
ligtvis genast att inordna även astrologin under foliehattarnas verksam-
het. Faktiskt, de kommer alltid att söka förklena allt som hotar avslöjar en 
struktur som avviker från den officiella bilden av Sverige! 

 Skuggregeringen kan möjligen också vara antydd av Sverigeho-
roskopets djupa ägare, disponenten till såväl ledarskapets Sol som de stora 
förmögenheternas Jupiter och hur kommunikatören Merkurius presente-
rar Eliten. Det är Saturnus som avgör Sveriges ”form” och den gör så från 
det 9e huset, en sektor som normalt tecknar den universella morallagen 
men som mer prosaiskt kan utläsas som ”långväga resor” på jakt efter 
sanningen (grundforskning), eller i värsta fall som simpel kolonialistisk 
expansion – att breda ut sig till andra länder och införliva dem med de 
egna intressena. Om svensk demokrati bara är en riggad show vart fjärde 
år och samma gamla Elit ändå bedriver samma gamla affärsverksamhet 
oavsett regering, då tyder Saturnus placering på att den här travestin vi 
kallar Sverige i själva verket är regisserad från en skuggregering som har 
sitt säte i utlandet! (Att utifrån symboliken påpeka att Sverige ytterst styrs 
utifrån den universella Lagen, är en truism.) Det är svårt att i  9e-husfrågan 
undvika tänka ”handelspartners” - Merkurius, den ”merkantila” handels-
mannen verkar alltid resa i sällskap med Sveriges Ledare för att inte tala 
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om representanter för den högsta kasten, Jupiters stormrika medlemmar 
som t.ex. Wallenbergarna. Redan i 1974 års Sverige står Saturnus där, i 
9e huset för utlandet. Frågan är om den både onda och goda Saturnus då 
symboliserade Sverige som världssamvete. Eller hade socialdemokratin i 
största samförstånd med näringsliv och industri redan då flyttat nationens 
tyngdpunkt till något lämpligt land som fick utgöra Saturnusankaret för 
skutan Sverige? Ordet ”USA” smyger sig osökt på. Det var sannerligen 
inte till Sovjetunionen med deras överlägsna matematiker statsminister 
Olof Palme skickade avkomman för universitetsstudier i syfte att fostra in 
dem i den svenska Etablissemanget.

Norra månnoden (Rahu/Drakhuvudet) i Skytten i 3e huset
Författaren tvingades ta ställning till de båda månnoderna först 2007 när 
det slutligen gick upp för honom att den antika (sideriska) zodiaken var 
det som gällde och att hinduerna, som alltid använt den, tog noderna 
på största allvar. Vid norra månnoden börjar (den astronomiska) månen 
klättra uppför nordliga latituder och detta symboliserar den sublunära 
och dödliga varelsens växande ambitioner. Norra månnoden i Jordele-
mentet skulle kunna illustrera en ambition med devisen ”den som samlat 
på sig mest när han dör, han vinner”, ett tänkande som också innebär att 
ansamlade rikedomar går i arv till vissa familjer som till sist är så förmög-
na att de måste betraktas som mänsklighetens fiender. Men Jord är inte 
nödvändigt för materialism, Sverigehoroskopet visar att samma sak hänt 
här, trots norra månnoden i Eld. ”Att se är att tro” är en devis som kanske 
kan härledas tillbaka till Tomas Tvivlaren som behövde se spjutmärket i 
Jesus sida för att tro det var samma människa som återvänt från de döda. 
Tredje huset är ett intellektuellt hus men svenskarna har uppenbarligen 
alltid sökt ersätta det mer krävande intellektuella Luft-arbetet med Eldens 
synintryck. Det är inte alls förvånande att efter snuttifierade videoklipp 
nu talböcker är det som ska säkra lönsamheten i ett alltmer regredierat 
västerland. Fenomenet är globalt, men ren logik dikterar att Sverige som 
västvärldens extremist - en terrorist faktiskt, ur Himmelens perspektiv – 
bör ha ett svårt stört tredje intellektshus.

 När norra noden eller Rahu natalt står i 3e kommunikationshuset 
ses en tydlig ambition att kommunicera sig som något utöver det ordinära 
(Rahu vill stiga högre än den lunära, blott mänskliga eller vardagliga sfä-
ren!). Detta är ett ingångsvärde i 1974 års horoskop men utöver tidigare 
budbärare och talespersoner för Sverige – Greta Garbo och senare svenska 
filmstjärnor – tillkom med tiden Kamprads IKEA och så, perfekt tajmat 
med nationens ”pånyttfödelse” 1974 ABBA:s seger i Eurovisionsschlager-
festivalen. Denna sångseger förkunnade ominöst att den globala fram-
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gången för landet (och gruppen) ytterst sett var ett Waterloo, ett nederlag. 
Rahu och Ketu hänger alltid ihop, äregirighet föder hybris, och högmod 
går före fall. Rahu kommer att diskuteras mer i samband med nationens 
ödescykler.

Södra månnoden (Ketu/Draksvansen) i Tvillingarna i 9e huset
Om norra noden är äregirighet indikeras det motsatta av södra noden, 
där månen skär solekliptikan och under två veckor passerar de sydliga 
latituderna. Under Ketus dominans kan man hos människor ofta skönja 
en likgiltig indifferens (spelad eller genuin). Kanske är uttrycket ”cool” 
det bästa, ”sval” och helt utan Drakhuvudets brinnande glöd i blicken. Är 
det någon punkt där indifferensen inför Sverige är som störst så är det i 
9e huset, i utlandet! Överhetens slätstrukna ansiktsuttryck inför sina pla-
ceringar i utländska skatteparadis kan vara ett bra exempel på när Ketu 
(ännu inte blivit halshuggen) men väl spelar loj: ”Skattsmitare, jag? Äsch, 
inte då...” Ketu i utlandshuet är också en varning som god som någon 
att Sverige närmast kroniskt tycks överskatta sin viktighet eftersom den 
med restriktiva Saturnus blir ett oerhört effektivt filter gentemot hela det 
utland, hela den värld som avviker från den ”svenska formen”. Symbo-
liken verkar från andra hållet också: den huvudlösa södra månnoden får 
världen att klia sig i huvudet och röra ihop Sverige med Schweiz eller 
Sverige med Norge...  Isbjörnar på gatorna. Klichéerna är välbekanta. Man 
kan också vända på steken ännu en gång och påminna om svenskarnas 
beteende i utlandet, avmätta och indifferenta och ätande sina köttbullar 
närhelst de finns på menyn. I främmande land tar svenskarna inte seden 
dit de kommer utan bildar genast ”svenskkolonier”.

 Samtidigt ska man inte betona turistsvensken alltför mycket, na-
tionens öde är en större sak. Rahu och Ketu är alltså två sidor av samma 
berättelse. Om likgiltigheten i utlandet ökar (dvs. Sveriges ”huvud” sak-
nas), då kickar Rahu i 3e kommunikationshuset igång en ny PR-kampanj 
i avsikt att påminna världen om vår existens. Det är den Rika Eliten (Jupi-
ter) som tillfälligt äger 3e huset och som ligger bakom Rahus överdrivna 
kommunikation (reklam, PR). Det är fascinerande att se hur den reagerar 
med sin bubbelblåsande överdrift (”verksam ondska”) på sin motpol, den 
för Sverige goda Saturnus som indikerar en begränsning av engagemanget 
i utlandet. Återigen ser man hur schizofrent Sverigehoroskopet är: den Sa-
turnus som skulle göra landet gott, motarbetas av landets Högsta Kast, av 
Storfinansen. Det finns en gudomlig dygd i Sverige – den måttfulla Satur-
nus – som Överheten avskyr eftersom den inte tänker i termer av lönsam-
het och ekonomisk tillväxt.
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 Eftersom Ketu befinner sig med Saturnus i samma tecken och hus 
kunde man ur ytterligare ett perspektiv säga att landets medborgare före-
faller omedvetna om vem som äger oss, om vem som sätter vår tankes och 
nations gränser! Med Ketus huvudlöshet försvinner också medvetenhe-
ten om Kontrollören och Ägaren Saturnus. Se t.ex. frågorna om att uppgå 
som delmängd i något större, där Saturnus i grunden är god för harmo-
nipartnern Vågen, för Sverige. Men samarbete på vilka villkor? Och med 
vem? EU? NATO? Är Sverige suveränt eller en ägd jöns? Finns det t.o.m. 
svenskar som  ägnar sig åt att sälja ut landet för att de har något att tjäna 
på att stycka upp dess resurser och sälja av i lösvikt (vård, skola...)? Lojali-
teterna ser verkligen annorlunda ut från ett våningsplan till nästa i den so-
ciala hierarkin och den verksamt goda och måttfulla Saturnus verkar inte 
fungera fullgott i nationalhoroskopet. De flesta tror att skuggregeringen 
bara är foliehattars konspiratoriska prat och just så vill samhällets verkliga 
makthavare ha det. Låt foliehattsdebatten rasa fram och åter meden de 
verkliga makthavarna sällan eller aldrig figurerar eller uttalar sig i medi-
erna! Allmänheten lockas till korta ursinnesurladdningar om precis alla 
frågor utan de viktiga och övergripande, de som handlar om den Stora 
Planen, dvs. om Saturnus själv och vem som hanterar de ultimata grän-
serna för Sverige som fenomen och för de principer som ska driva landet.

 Låt mig repetera: den frugala och t.o.m. begränsande Saturnus är 
bra för landet. Vågpersonlighetens Venus i Stenbocken är direkt betingad 
av denna Saturnus och det är viktigt att minnas. Båda planeterna är, tagna 
enskilt och som ett samverkande par, är verksamma välgörare för landet. 
Trots all kritik mot makthavarna som döljer sig i horoskopets symbolik 
har faktiskt (eller hade) Sverige en mission i världen att fylla, som världs-
samvete (9e). Om landet förlorar det mandatet från Universum (med 
vilket menas något djupare, dimensionellt ur fas med den rymd öga och 
teleskop blickar ut mot), då återstår inget alls av Sverige. Då har själva me-
ningen med det här landet lämnat byggnaden. Då återstår bara huggsexan 
medan de rika plockar isär nationen och plundrar den. Men varför spela  
naiv? Plundringen startade med regeringen Reinfeldts utförsäljningar och 
privatiseringar. För att inte tala om kommersialiseringen av allmännyttiga 
bostäder och lyxrenoveringar som ger orimliga hyror, eller profitörerna 
inom välfärden. Medierna bevakar denna pågående destruktion men få 
sätter de enskilda skandalerna i relation till det övergripande ekonomiska 
systemet. Allra mest fascinerande inför valet 2018 var hur folket visste att 
dessa ting lett Sverige fel och ändå proteströstade på Sverigedemokrater-
na, valets trojanska häst på samma sätt som ”nya arbetarpartiet” Modera-
terna var det några val tidigare. Hur många gånger ska svenska folket låta 
sig luras av den Hösta Kasten och deras avancerade  rökmaskiner som kas-
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tar dimridåer över verkligheten? Axeln Rahu/Ketu, ”uppgång och fall”, 
är viktiga faktorer i nationens karma, men eftersom Rahu förstärker de 
onda budskapen om ”tillväxt” och ”det går bra för oss i Eliten” indikerar 
halshuggningen mittemot i 9e utlandshuset undertryckandet eller osynlig-
görandet av en välgörande informationsström. Merkurius, informatören, äger 
9e och är, tagen för sig, en välgörande faktor. För att Rahu i den Onde Rike 
Mannens (Jupiter) händer ska kunna blåsa upp informationsbubblor mås-
te man blockera eller åtminstone filtrera bort så mycket opasslig informa-
tion från utlandet (9e) som möjligt. Sådan tur då att den onda Jupiter står 
så nära medieplaneten Merkurius i 5e elithuset! Läsaren känner kanske 
igen horoskopets turer som den under 2010-talet utdragna diskussionen 
om informationssamhället, medierna, desinformationen och de sociala 
mediernas filterbubblor. Fröet finns redan i 1974 års horoskop och det har 
verkligen blommat upp under Ketus planetära cykel 2002-20 (kap. 8).

 Efter den här punktlistningen av de klassiska sju aktörerna och 
den lunära demonen med dess två sidor, följer nu ytterligare resonemang. 
De anknyter till den första överblicken men tar sig lite andra vägar.

Grupptänkande kontra privat strävan

Om ascendenten i Vågen tecknar nationens personlighet, hur landet pre-
senterar sig för omvärlden (och uppfattar sig själv), är Solen dess verkliga 
motor och viljedrivna aktivitet. Månen saknar vilja men tecknar i teorin 
förmågan att reflektera över nationens solära steg. Trots det finns, som 
sagt, fler perspektiv att beakta. Ur ett perspektiv råder t.ex. ingen större 
diskrepans mellan t.ex. landets Vågpersonlighet och den drivande Solen i 
Vattenbäraren. De är båda Lufttecken och omvittnar, åtminstone vid för-
sta påseendet, en humanistisk grundton. Svenskar uppfattas som vänliga 
och de tänker, agerar och sjunger i grupp (det svenska körsångsfenomenet 
som flyttat ut till ”Allsång på Skansen” med flera kloner). Vågen betonar 
social kompetens, jämvikt och samförståndslösningar, och inte minst rätt-
visa. Vattenbäraren är ett gruppsocialt tecken, ett ”vi”-tecken snarare än 
t.ex. Vädurens eller Jungfruns ”jag för mig själv”. Det kända valspråket 
eller mottot ”en för alla, alla för en”14 skulle passa för Sverige om det nu 

14 Mottot skapades inte av Alexander Dumas för romanen De tre musketör-
erna. Det var ursprungligen ett motto använt av den engelska aristokraten Henry 
Wriothesley (ung. ”Råffsly”), 2a greven av Southampton. Enligt en växande skara 
välutbildade Shakespearekännare var han son till den verklige Shakespeares unga 
kärlekseskapad med den vid tiden dubbelt så gamla drottning Elisabet. 
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varit så att alla verkligen innefattades, vilket, som redan framgått, inte är 
fallet. Trots en bra stomme i nationalhoroskopet, en ”ringdans” mellan in-
tellektets Merkurius och organisationens och gränsdragningens Saturnus 
(som ska granskas ytterligare), ser man lika tydligt den svenska paradgre-
nen Hyckleri & Överord: nyssnämnda Rahu i 3e kommunikationshuset 
som bjäbbar och ligger i på den lyckofixerade Jupiter-Elitens order. När 
genomgången är klar kommer den föga kollektivistiska eller ens värst en-
tusiastiska Måne vi redan fått en känsla för att ytterligare ha vävts in i den 
komplexa bild nationalhoroskopet presenterar.

 Solen motsvarar individen Sverige bland andra nationella entite-
ter. Latinets ”in-dividus” indikerar att människan har en odelbar minsta 
beståndsdel: hennes unika essens. Nationen ska därmed också ha en hu-
vudsaklig nerv, och förr symboliserades nationens hjärta av konungen 
(”Lejonet”). Det 5e huset påminner om detta. Med Vågen i öster och Solen 
i Vattenbäraren indikeras istället det omvända, att ”all makt utgår från 
folket”, det som en gång var konungens undersåtar! Ordet ”essens” finns 
nu inte kvar i vår svenska vokabulär annat än i hudvårdsprodukternas 
billiga pseudoförklaringar till deras förträfflighet. Essens är för dagens 
svensk föga mer än ett växtextrakt i någon dubiös reklam för schampo 
eller hudvård, men som noterat är själen kroppens essens, dess osynliga 
”väsen”. I Sveriges sekulära världsbild är människan reducerad till mate-
riella grundämnen. Individen, reducerad till kemisternas leksakslåda och 
samtidigt överbetonad på gruppens bekostnad i det dagsaktuella Sveri-
ge, befinner sig i en avgrund jämfört med antikens tankar om själen eller 
den verkliga varelsen. Med nyliberalismen och 1980-talet kom en flod av 
”satsa på dig själv”-böcker vilka nu ersatts av den krisande kapitalismens 
syndaflod av ”wellness”-litteratur och metoder – det är diaboliskt smart 
att lägga ansvaret för välmåendet på den enskilde så att folk aldrig ens frå-
gar sig om det är samhällskonstruktionen som sådan som är den vampy-
riskt utsugande och destruktiva kraft som gör det moderna livet så djupt 
otillfredsställande att man måste fly på semester så ofta ekonomin tillåter. 
Det mänskliga livet har alltsedan ångdriften alltmer börjat arta sig till träl-
dom inuti en Skavande Maskin (SM, även uttalat sadomasochism). Men all 

 Drottningens livslånga insisterande på den politiska myten om Jungfru-
drottning gjorde det till sist omöjligt att erkänna existensen av ett bort adopterat 
kärleksbarn. Hon valde att låta Tudor-ätten dö ut hellre än befläcka sitt historiska 
eftermäle. Självkärlek som bara Elisabets Sol i Jungfruns tecken (faktiskt!) förmår 
uppvisa. Först på 1900-talet kom sanningen ikapp den Mörka damen, det täck-
namn Shakespeare vredgat gav henne i sina Sonetter, kodade dagboksanteckning-
ar från hans sista få år i livet. Drottningen dog 1603 och året därpå greve Edward 
de Vere, mannen bakom det berömda författaraliset.
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denna moderna tankesmörja, denna infernaliskt godtyckliga ideologi som 
serveras medborgaren från högre ort handlar inte om den inre människan, 
om individen, utan bara om den yttre personen, om egot och kroppshöljet. 
”Individuell valfrihet” är ännu en lyckad bluff via 3e kommunikationshu-
set, det handlar om en mycket mindre frihet än så, om kroppens rätt att få 
fatta triviala beslut om att köpa sig en röd eller blå överrock. Astrologin 
illustrerar som sagt denna ”överrock” med zodiaktecknet i öster vid in-
dividens födelse. En soluppgångsfödelse (få förunnad eller kanske något 
att vara glad att ha sluppit) kan vara ett omen om en ovanligt karisma-
tisk individ vars andesjäl tydligt kommer till uttryck, extremt viljestarka 
individer! I en pilotstudie av undertecknad, som omfattade 125 politiker 
och kungar (med makt) och vilkas födelsetidpunkt är känd, visade sig en 
födelse i soluppgången vara nästan dubbelt så frekvent som medelvärdet 
(10 solplaceringar per hus). Det är ett resultat som, med reservation för 
den ringa datamängden ändå stämmer med antikens tanke om den borne 
”solkungen” som en ovanligt karismatisk gestalt, en härskare i kraft av en 
individualitet som starkt skiner igenom det blott personliga yttre.

 Ett så starkt lysande land är nu inte Sverige (vilket vi sett genom 
”buffringen” i 9e huset), även om dess solplacering i 5e är favoriserad och 
lyckobringande (om man bortser från de onda konsekvenser svenskt ledar-
skap tycks föra med sig). I en narcissistisk kultur som den västerländska 
är en födelse i soluppgången i vilket fall en avgjord risk för att individen 
i sin fallenhet för ledarskap också utvecklar en självkärlek eller identifie-
rar sig med sin ytterrock. Sverige har Solen i 5e för tursamhet eller god 
karma, vilket verkar antyda att Sverige efter 1974 års ”reboot” fortsätter 
kanalisera tydliga färdigheter. Någonstans inom nationalsjälen lever ännu 
vikingarnas vilja att dominera, inte mindre än Stormaktstidens pampfaso-
ner och vilja att breda ut (Jupiter) rikets gränser (Saturnus). Det finns ingen 
tydligare indikation för ”född ledare” än en Sol i 5e huset och onekligen 
gör Sverige en del rätt, sett till sin lilla befolkning. Känslan av global med-
vind har fått Sverige att fara världen runt i sin föreställning att man är en 
särskilt bra medlare i internationella tvistigheter. Och något kanske det 
ligger i det, Vågascendenten har att stöd från gränsdragande Saturnus i 
Tvillingarna i 9e huset för utlandet. Detta motsvarar väl landets diploma-
tiska ambitioner, nämnda fredsmäkleri, som väl måste sägas ha tillkommit 
rätt sent i vår historia. Den här aspekten av vår självbild kanske både föd-
des och dog med Dag Hammarskjöld (1905-61), men hans liv föregår med 
marginal horoskopet för 1974 års Regeringsform.15

15 Varför inte den kände Hammarskjöld inkluderades bland fallen som 
stärker Vågascendenten när SolVågen Per Albin Hansson fick tjäna som ett tidigt 
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 Nya tider introducerar nya arenor att visa framfötterna på, och 
borta är nu Palme-erans världssamvete och massornas aktivitet utifrån 
tankar, dvs. ideologi. Nu tonar annan ideologi in men maskerad bakom  
de PRYLAR och svensk popmusik som ska krängas, om det så leder till 
att exportprodukterna – människorna – begår självmord pga. det svenska 
Systemets omänsklighet och vinstbegär. Tveklöst är Lufttecknen intel-
lektuellt lagda, tänkande och planerande. Popstjärnan Avicii skroderade 
i början på den karriär som sedan tog kål på honom om sin gatsmarthet. 
Han lät mer som en marknadsförare än en musiker. Svensk ingenjörsmen-
talitet hade förgiftat även musiken, men Avicii var inte först. Producenten 
Stickan Andersson hade minutiöst förberett ABBA som exportprodukt 
inför storsegern 1974. Men Sveriges myckna verksamhet i 5e för kreativ 
begåvning föder tankar om startpunkten 1974 som ett inflöde av ”tursam-
het” från föregående årtionden då Sverige byggde upp sin allmänna väl-
färd. Luftbaserade Saturnus indikerar organisationen i den ”folkkropp” 
Vattenbäraren kan sägas beskriva, en folkkropp som idealt ”häller ut vatt-
net”, tömmer sig på detta lägre element som tecknar naturens irrationella 
begärsnatur, och styr med rådlighet. Som en sinnebild för andevärlden 
är det inte konstigt att detta är ett ”ingångsvärde” för det moderna Sve-
rige. Vattenelementet representerar visserligen ett ”förutan vilket inget” 
– den biologiska varelsen är en förutsättning för liv som vi känner det. 
Men  elementet är också en symbol för förgängligheten. Vatten tränger in 
i och korrumperar material och Vattenbäraren häller uppenbarligen ut det 
gamla Lortsveriges smutsvatten. I Sverige premieras numera totalt steril 
rationalitet.16

 Vattnets tre faser, Kräftan (yra, passion), Skorpionen (intoxika-
tion, besatthet) och Fiskarna (rening, uppvaknande och frihet) beskriver 
den levande andemänniskans tillfälliga degradering (”Syndafallet”) till 

omen om ett nationaldrag som han kanske i sin egen person bidrog till att skapa, 
beror på att FN:s generalsekreterare ”bara” hade Mars i Vågen, i 26e graden. Det är 
visserligen i närheten av nationens ascendent, men en svag placering i hans horo-
skop (SolKräfta med Jungfruascendent och ascendenthärskaren i 12e förlust huset) 
och mest en kvardröjande ”olycka” – Mars – i den svenska självbilden. Diploma-
tens karta passar f.ö. bättre ihop med det gamla Sverigehoroskopet från 1809 som 
var det gällande under Hammarskjölds liv.

16 Det är inte underligt att Jan Myrdal hade svårt för sina föräldrar, själv 
född med allt viktigt i horoskopet i biologiska Vattenelementet medan t.ex. hans 
mor Alva, socialdemokratisk rasbiolog och förespråkare för social ingenjörskonst, 
hade i princip allt i horoskopet i det moderna Sveriges kulörer. Dvs., många pla-
ceringar i Vattenbärare och Månen med äregiriga Rahu i Vågen. De kunde inte 
se varandras perspektiv eftersom det finns en naturlig dissociativ tendens mellan 
dessa element.
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biologisk varelse och befrielse från biologins kontamination av det rena 
förnuftet. Vattenbärarens tecken handlar dock varken om någon som töm-
mer nattpottan på gatan – gamla tiders borgare var själviska och levde 
visserligen samman i städer men betedde sig som svin – eller någon träd-
gårdsmästare som vattnar rabatten. Sveriges egen mäktiga symbol går 
ända tillbaka till den platoniska världsbilden och visar hur Nous – det 
gudomliga Intellektet – överflödar i sin skaparkraft och det vatten som 
töms ut ur urnan innebär tillblivelsen av nästa, lägre verklighetsordning, 
Själen, inom vilken i sin tur Naturen uppstår (varav kopplingen mellan 
vatten och den vegetativa aspekten av Själen). Vad detta betyder i prakti-
ken har världen redan kunnat se i den omåttligt fräcka amerikanska bio-
kemisten Craig Venter, en makthungrig kapitalist17 som försökte ta patent 
på det mänskliga genomet för att i nästa steg kunna profitera på mediciner 
utvecklade via förväntade nya insikter om vår uppbyggnad. Som tur var 
satte en intelligens större än Venters egen punkt för detta makalösa för-
sök till ”det stora klippet” (Jupiter) – att kapa och kidnappa mänsklighe-
tens arvsanlag för att själv kunna profitera på kunskapen! Med Venter i 
tankarna kommer det att klarna varför Sverige är så hungriga på att vara 
med i DNA-cirkusen. Staten förväntar sig skatteinkomster från denna ”nä-
ring” och förutnämnda vetenskapsredaktör i Dagen Nyheter visar tydligt 
hur tidningen jobbar i tandem med landets skuggregering om att fösa så 
många talangfulla svenskar som möjligt in i detta tänkande, in i detta ge-
schäft under kapitalismens sista halvsekel, ta eller ge ett par årtionden. I 
Vattenbärarens tidsålder kommer genomet att tillhöra mänskligheten som 
helhet, i linje med den arketypiska symboliken!

 Låt oss knyta ihop tankecirkeln: Varför Vattenbäraren tömmer ur-
nan på dess vatten är helt i linje med mänsklighetens kartläggning av sitt 
genom på gränsen till den nya Tidsåldern. Följden av kunskap om DNA 
– den gudomliga Intelligensens återsken i formen av ett Logos för männis-
kan, ett intelligent språk som formger vår art – är att människan växer sig 
upp till sin Skapares avbild och nu själv kan kontrollera och tömma sig på 
vatten för att förebygga den lägre begärsnaturens korrumperande inver-
kan (de vattnets mörka sidor som representeras av Skorpionen, Vatten i 
Mörkrets eller omedvetenhetens kvalitet). Vattenbäraren är förvisso självt 
ett av de tamasiska, mörka tecknen, men detta innebär bara att mänsklig-

17 Venters födelsetid är okänd men sätter man VågSolen i 1a huset uppstår 
problem. Tecknet syftar till harmoni och jämvikt men Solen söker skina individu-
ellt och blir därför en verksam illgörare, precis som Sverigehoroskopets Sol. Dess-
utom har också Venter Solen med Jupiter och får likt Sverige, forskningens och 
den stora rikedomens planet som en verksam illgörare. Helt klart är Venter ingen 
altruist.
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heten i stort är omedveten om sitt medlemskap i Den Väldige. Till jord-
människans hjälp finns därför intellektet, Merkurius. Förutan Merkurius 
hade mänskligheten inte skilt sig från den övriga djurvärlden ur vilken 
vissa arter tycks ha använts som råmaterial av de högre intelligenser som 
kreerar livet på Jorden från utanför tiden. Med symbolen om att tömma ut 
korruptibilitetens vatten är det kanske inte så konstigt att svenskarna av 
ohejdad vana är så hälsofixerade, vår nationella symbol representerar fak-
tiskt målet att bli odödliga andeväsen! Men som sekulär nation kommer 
det här budskapet inte fram utan tar sig omvägar och manifesteras ju när-
mare Vattenbärarens era vi kommer som en allt mer abnorm fitnesshysteri 
och tidningskampanjer som demoniserar övervikt.18 Denna kollektiva ga-
lenskap beror på att vi som folk inte längre har förmågan att uppfatta Vat-
tenbärarens verkliga budskap. Men det mänskliga genomets avkodande 
innebär egentligen ingen motsättning, framtiden kommer att ge människan 
total kontroll över andevarelsens biologiska substrat - kroppsverktyget. 
För genomet handlar inte om biologi, människan har hittat fram till en 
punkt där man kan se andevärldens egen ”programmering”, en program-
mering arten själva utför från sin Översjäl i ”Himmelen”, den ”himmel-
ska Adam”! Även en helt sekulariserad människa i Vattenbärarens tecken 
framstår som en smula reserverad, som om han/hon föredrar rollen som 
gudomlig regissör snarare än att själv lägga ut allt inför allmänheten. Det-
ta är också en sanning, en indikation på sinnlig nivå av vad Sveriges dri-
vande zodiaksymbol betecknar i den metafysiska verkligheten.

 Solen i Vattenbäraren trycker, som sagt, på tanken om ett enat 
folk, ett kollektiv, en grupp som delar samma ideologi (kan vara politik, 
religion eller bara äta-jobba-konsumera-sova gradvis inpräglad i medbor-
garen genom marknadens ständiga reklamutskick och Statens sanktion: 
DETTA ÄR DEN FÖRESKRIVNA VÄGEN FÖR EN SVENSK. Men kollek-
tivtanken i det en gång jämlikhetssträvande och hyggliga Sverige hade 
2018 helt dött ut. Den strävan var för övrigt bara ett resultat av att den tidi-
ga arbetarrörelsen satte skräck i markägare och industrialister som noterat 
tsardömets undergång i Ryssland. Överheten gav efter hellre än riskera en 
kommunistrevolution och t.o.m. kvinnor fick till sist rösträtt efter mycket 
borgerligt motstånd. Att människan inget lär av sin historia är tydligt i 
Sverige där t.ex. företrädare för Moderaterna avslöjat sig helt okunniga 
om 1900-talets milstolpar och vilken skamlig roll deras föregångare spelat 
genom hela landets historia fram till det haveri de nu fullbordat efter att 

18 Livsmedelsindustrin gör fetton av folk och tidningarna tjänar pengar på 
metoder att göra sig av med överkonsumtionens frukter – det är kapitalismen i ett 
nötskal.
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socialdemokratin svek sina ursprungliga föresatser. Det är fascinerande 
att Regeringsformen 1974 som reducerade kungen (eller åtminstone slot-
tet) till en turistattraktion placerar Kollektivet/Vattenbäraren i just det 5e 
hus som i antiken denoterade Konungen! Det är poänglöst att gå igenom 
horoskopen för världens nominella demokratier i föreställningen att de 
som övergick från monarki till parlamentarism alla ska vara Vattenbärar-
länder med Solen i 5e! Så mekanisk är inte astrologin. Men i just Sveri-
ges fall visar kartan, som sagt, en spricka mellan 5e huset i betydelsen 
”ledarskap” och Månen som undersåtarna. Månen i Väduren borde vara 
exceptionellt nyfiken på allt nytt men sinnelagets planet tappar mycket av 
Vädurens historielösa framåtanda genom Mars i konservativa Oxen och 
dessutom i dödens 8e – en sektor som representerar förlusten av världsligt 
momentum och är lika aversiv som Oxen till förändring. Så kommer det 
sig att Sverige redan 1974 börjar krackelera, den har ett folk som tyr sig 
till och tycker om sitt kungahus, medan det i Stockholm numera sitter en 
regering och en riksdag som påstås företräda folkviljan. 

 Gemensamt för f.d. lutherskt kristna länder är att undersåtarna 
inskolas i identifikation med sin låga status och uppmuntras att hålla sig 
nedtill i samhällsstegen genom små smulor från den rika och obegränsade 
ledarens bord. Kuba försökte något progressivt men den blockad USA 
iscensatte mot det lilla landet under årtionden var till sist mer än någon 
mäktade stå mot. Envåldshärskaren Fidel Castro lät de allra mest visions-
lösa medborgarna lämna landet, en del är helt enkelt väldigt omogna själar 
och kan inte greppa koncept och inget land orkar med sina värsta gnäll-
spikar. Nationer innehåller alla en mängd nyanser av brunt upp till höga 
helighetens violett, skilda ödeslotter som börjar vid den lägsta och mest 
egoistiska kroppstyp och kulminerar i ett mindre antal helgon ojämnt för-
delade över världens nationer. I vissa samhällen hittas medvetenhet och 
tankeformer som motvarar dessa änglalika och osjälviska människor, indi-
vider som drivs av ett kall och ibland offrar sina liv för en god sak i martyr-
döden. T.o.m. martyriet har det religionsfobiska Sverige och Väst lyckats 
förvandla något ont, till ”terror” från det man inte längre erkänner objek-
tiva värden och med den omoderne Descartes ser värderingar som tillägg 
i hjärnan och nihilistiskt ser allt ”där ute” som i sig värdelöst.19 Samma 

19 Sociologiska studier har visserligen visat att t.ex. IS-terrorister knappast 
är några heliga och djupt religiösa typer, utan just bara ”vind-för-våg” ungdom.. 
Men de är statister i en mycket större strid som Väst halvt felaktigt kallat ett kul-
turkrig. Mer korrekt är att se detta som en period av allmän friktion mellan Ödet 
lägger om Spelplanen till Vattenbärarens era då Väst som vi kände det upphör 
existera. Väst försvinner inte men däremot kapitalismen och det kommer automa-
tiskt att ge en mindre skitnödig västerlänning. Kort sagt, det blir bättre ... sen!
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Väst, där  Sverige 2018 i princip var anslutet till USA/NATO via paro-
diskt dåliga inköp av dyra Patriotmissiler (likt ett djur som lägger sig på 
rygg och blottar buken i en gest av underkastelse), har å andra sidan inga 
samvetsbetänkligheter när man själv dödar för ”den goda sakens skull”. 
Tala om selektivt seende. Det är Vattenbärarens tidsålder som i grevens 
tid knackar på dörren och indikerar ett lyft för den kollektiva förmågan att 
hitta ett fungerande och all-inkluderande koncept. Globalismen bortom 
kapitalismen kommer att bygga på insikten att hela mänskligheten till-
hör samma noetiska andevärld och samma himmelska språk – själva vår 
arvsmassa vittnar om detta, vi har bara inte lärt oss se fakta med rätt linser 
ännu. In i Vattenbärarens era kommer således inte kapitalismen att följa 
med, det är den som lever och skapar profit på just splittring och oenighet. 
”Konkurrens” är det mänskliga språkets fulaste ord och väsenskilt från 
den verkliga människans konstitution. Eftersom zodiaken själv är delad 
i en låg och materialistisk hälft (Vatten och Jord) och en högre värld av 
skapande ur intet (Eld och Luft), säger det sig själv att varje radikal reform 
i ett land sällan kommer att gå hem hos alla. Låga materialister kan vinnas 
bara genom att man talar själviska med dem; noblare själar offrar gärna en 
del egen komfort därför att Idén om att skapa ett himmelrike på Jorden 
för alla är det ultimata projektet för mänskligheten. De tidigare svenska 
byggarna av välfärden var sådana nobla själar. Det senaste Sverigehoro-
skopet avslöjar dock att folksjälens enklare del är låst av en Mars fastkörd 
i Jord. Den här  delen saknar Vattenbärarens idealism: Mars energi i Oxen 
tenderar mot plånboksrealism och motfrågan blir alltid: ”Så vad tjänar jag 
på reformen du pratar om?” Längre sträcker sig inte Arbetsoxens värld, 
och detta var också soltecknet i Sveriges föregående horoskop, ett riktigt 
”lantishoroskop” som tecknade den tidens mäktiga landägare.20

 Sveriges ledarskikt (Solen) ockuperar således horoskopets näst 
mest privilegierade hus (och dess disponent det mest lycksamma huset) 
, medan folket är, hm, inte fullt lika lyckligt lottat. Därför mediernas stän-
diga pekande mot den gynnsamma Vågascendenten, mot den officiella 
bilden. I detta smått förljugna arrangemang tycks alla finna sig så länge 
inte ledarna missköter sitt gudomliga uppdrag alltför illa (eller lyckas sopa 
bort spåren av sina vettlösa fiaskon), eller folket lider allt för stor skada. 
Svenskarna är tålmodiga till följd av att deras sinnen är rotade i en Ar-
betsOxe som stannat i steget. Folket är omyndigförklarat vilket är märk-
ligt med tanke på att 1974 års nationalhoroskop rimligen borde ha speg-

20 Horoskopet presenteras i kapitel 6. Oxen = Taurus = Terra. Tappar ett 
land kontakt med de djupa sanningarna får man titta på samma fenomen via ett 
annat språk och där upptäcka de djupa arketyperna.
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lat årtionden av socialdemokratiskt arbete på ett välfärdsamhälle… Om 
man projicerar det moderna horoskopet på landets förflutna kan man säga 
så här: svenskarna på folklig nivå skulle inte förmått hörsamma uppma-
ningar till revolution om så överherren misskött sitt uppdrag å det gruvli-
gaste. Revolution med högafflar och brandfacklor var inskrivet i det gamla 
Kinas statskunskap som något gott och önskvärt, något som revitaliserar 
ett samhälle om det blivit tillräckligt korrumperat. Revolution i Sverige i 
1900-talets början avstyrdes som sagt efter att kungahuset gått med på de-
mokrati och parlamentarism, men en enda blick på Socialdemokraternas 
födelsehoroskop visar att partiet, lika lite som den ansiktslösa Månen i 
det moderna Sverigehoroskopet, skulle ha mäktat starta en revolution. Det 
är för mycket av Barnet eller Väduren  i SAP:s partikarta och med detta 
följer låg självkänsla när samtidigt underklassens Saturnus är dominant 
på himmelen. Arbetarna var som ett barn som förde oväsen en stund och 
Överheten föll till föga pga. rädslan för en världskommunistisk revolu-
tion. Efter nyliberalismens ankomst runt 1980 har Överheten gradvis åter-
tagit allt och börjat vrida klockan tillbaka till samma skitsamhälle som när 
Sverige hade statare och livegna slavar. Än värre skulle det bli efter valet 
2018 (tecknen i tiden var redan tydliga). Men en sak i taget.

 Sedan civilisationerna skapades har kungavärdighet alltid inne-
burit att föda och trygga folket - inte att som regeringen Reinfeldt plundra 
de sjuka och fattiga och styra pengarna uppåt i samhällspyramiden! Social-
demokratin gjorde detsamma i pensionsreformen som berikade bankerna 
och tryckte landets gamla ännu mer ner i fattigdomen – se en av Sveriges 
mest klarsynta samtidsanalytiker, Johan Ehrenbergs folkupplysande text 
i ETC från 2014.21 Tidningen måste berömmas för att de en god bit in i sin 
kommersialisering alltjämt håller medborgerligt viktiga texter  fritt läsbara 
– till skillnad från de borgerliga stockholmstidningarna.22 Sommaren 2018 
uttalar sig i vilket fall Svenska Dagbladets ledarskribent Tove Lifvendahl 
även för icke-prenumeranter om Sveriges nya otrygghet. Hon konstaterar 
att en undersökning visar på fler skottlossningar och ökad otrygghet med-
an en annan undersökning nästan samtidigt hävdar exakt det motsatta! 

21 www.etc.se/ekonomi/darfor-sjunker-din-pension

22 Detta skrevs i mitten av juni 2018, två veckor innan DN över en natt steg-
rade sin blockad mot gratisläsande ströbesökare genom en märkbar ökning av 
artiklar bakom betaldörren. De Fattiga är Elitens nya Fiende! De driver i sitt vinst-
begär de arbetande fattiga från propaganda med viss faktabasis rakt i händerna 
på det desinformativa träsk internet i övrigt utgör. Man kan gott begrunda Huset 
Bonniers moderna roll och tvivelaktiga nytta för Sverige i skenet av nationalhoro-
skopets ödescykler (kap. 8)
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Bristen på konsensus är för övrigt typiskt för ett land i sönderfall. Säger 
Lifvendahl: ”[A]tt larmet på huset [en populär investering bland svenska 
husägare sedan flera år] eller polisnärvaron i badhuset uppfattas vara så-
dant som är nödvändigt eller önskvärt säger ju också något om hur det 
står till med tryggheten och tilliten till vår nästa.”23 Uppenbarligen sviktar 
svenskarnas tilltro till sin konung, till garanten för deras säkerhet. Folklig-
demokratiska Vattenbäraren och solkungen Lejonet är idealt sett sidor av 
samma mynt - konungen är alltid Folkets tjänare i alla forna högcivilisatio-
ner! Den ena blir poänglös förutan den andra. Det är därför avgudabilder 
så snabbt skapas i Sverige där kungen fått träda tillbaka – substanslösa 
sekularister börjar dyrka allt från sin mobiltelefon till logotyper för sjukt 
banala företeelser. Det är som om Naomi Klein aldrig skrev sin skräm-
mande bok No Logo om storföretagens mindfuck av våra medvetanden. 
Denna zodiakala axel är som vi sett en version på det politisk-sociala pla-
net av nyplatonismens Den Ena i centrum, omgiven av sitt gudomliga och 
myllrande noetiska Intellekt som gör Den Ena medveten.24 Folket är den 
pluralistiska och paradoxalt likväl av individer fyllda Vattenbäraren, den 
som bär och tar ansvar för det låga driftlivet dvs. hela den lägre materi-
ella naturen. I Sverige är de ”väckta” individerna så få att majoriteten och 
de världsliga härskarna lätt kan kväsa dem, detta framgår av att Månen 
i ett hörnhus (7e) ger massan en stor roll bara för att kartan sedan omyn-
digförklarar eller bakbinder samma majoritet via disponenten Mars låsta 
position.

 Den gamla klyschan verkar därför korrekt, att utländska bedö-
mare upplever svenskarna som ett hyggligt men naivt folk. Om Sverige-
horoskopets Sol brister i lyskraft gäller det inte bara ledarna utan även 
klarsynen på var mans och kvinnas nivå. När inte Månen svarar rappt 
mot Solen, som här lämpats över på den fartblinda Eliten så att Solen inte 
längre är gemene mans egendom, då tappar man också kontakten med So-
len som bringare av Intelligens! Vad utlänningarna först ser är emellertid 
inte direkt Solens och Månens komplicerade förhållande utan enbart vår 
Vågascendent och den något plastdockeaktiga Venus i Stenbocken, hål-
len i koppel av sin härskare, den formala Saturnus! Den personlighetstyp 
omvärlden tycker sig se i mötet med representanter för Sverige, är inte 
särskilt dynamisk, men samtidigt är den god och betydligt trevligare än 
vad det 5e huset berättar om en arrogant Elit som bara kör på i sanslös 
överoptimism.

23 www.svd.se/nar-tryggheten-relativiseras

24 I vår värld associeras speglande med Vatten men i andevärlden är det 
Luft som hjälper den kognitiva Elden – se kapitel 3 om de fyra elementen.
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Osundhet i det jordiska och finger-
visningarna om vägen tillbaka

Symbolerna Månen och Kräftan symboliserar den del av mänskligheten 
som ”fallit” ner i naturen och ibland människor de som är absorberade av 
sin mjuka och sårbara kroppslighet och helt identifierade med sinnenas 
retning och kroppsliga begär. Undertecknad har ofta noterat hur under-
hållningsindustrins offer för alkohol och droger gärna går hand i hand 
med naturens element Vatten och då i synnerhet Kräftans tecken. Ur per-
spektiv av den positiva polariteten (Eld och Luft) blir Kräftans opposition 
till Saturnus och dess härskarläge i Stenbocken som att beskriva den sata-
niska nidbilden av den gudomliga hovstaten Lejonet/Vattenbäraren. Här 
på Jorden uppstår istället för en jämlik hovstat i Himmelen en hackord-
ning där de låga uppmuntras att trampa ned de svagare för att själva kun-
na klättra ett pinnhål högre i hierarkin. Flera zodiaktecken har som nämnt 
fått oprecisa svenska namn och i Kräftan missar man Krabban och det eng-
elska uttrycket ”crab fight” som så tydligt visar våldet och den blinda in-
stinkten som bor i den irrationella lägre naturen. I pöbelns krabbslagsmål 
klättrar djuren över varandra och kopplar grepp och klänger på varandra 
när de ”desperat” och var och en för sig söker ta sig ur den tunna fiskaren 
slängt dem i. Ingen kooperation alls i krabbans värld och på många sätt 
liknar Vatten i dess passionerade tillstånd (Rajas guna) kapitalismens på-
bud att kämpa för sitt eget och skita i andra, till och med andra av samma 
art.25 Det är en avgrund mellan Krabbans solidaritet med bara de allra 
närmaste och Vattenbärarens intellektuella förmåga att se det Stora Sam-
manhanget och, ja, via social ingenjörskonst skapa en samhällsmodell som 
ger alla en  likvärdig chans och skyddar dem som av någon anledning inte 
kan gripa den. Socialism är inte inhuman, till skillnad från borgerlighetens 
socialdarwinistiska ”crab fights”. Eftersom Månen har en så dominant 
position i Sverigehoroskopet måste man räkna med att en krabbliknande 
tendens underminerar Vattenbärarens tydliga universalism. Det är som 
om Sveriges folk inte riktigt är moget globalismens ankomst till världen 
och så taget på sängen att man inte får ihop ekvationen alls: sväljer den 
kapitalistiska marknadsglobalismen med hull och hår men samtidigt av-
skyr  fysiska främlingar i det egna landet. Det folkliga (Månen) och ledar-
skapet (Solen) och deras respektive kringbudskap skiljer sig för mycket 
för att landet Sverige ska kunna kallas integrerat och Solen i sig är ute på 

25 Det här är nu inte riktigt sant, Månen/Kräftan är blodets väg, dvs. sym-
pati, t.o.m. symbiotiskt leverne med dem som är riktigt närstående, grogrunden 
för maffia- eller klanmentalitet. Kapitalismen är en ytterligare skruvning av den 
här begränsade utblicken, Vattnet som Luft utnyttjar det.
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en dårskapens tripp. Slitningar och missljud ligger förberedda i 1974 års 
nationalhoroskop och går sedan i dagen som tidsinställda bomber.

 Givet den materialistiska streberaxeln Stenbocken/Krabban (sett 
ur det högre perspektivet), är det logiskt att Stenbocken i den västerländ-
ska zodiaken ritas på topp, korrelerad med det 10e makthuset. Symboliken 
avslöjar hur västerlandet kommit att utvecklas i sitt tänkande. I hinduisk 
astrologi symboliserar Stenbocken inget mer än ”ackumulerade resurser”. 
Men resursstyrka blir strax ren makt och 10e huset blir en ruskig historia 
om Staten glömmer sitt ansvar för folket och börjar samla i sina lador och 
producerar dekret som om det var ett värde i sig. Ett intressant fenomen 
som skymtade förbi i debatten inför valet 2018 var att Socialdemokraterna 
verkade ha samlat på sig för mycket pengar i statskassan och försatt chan-
sen att investera stort i landets infrastruktur. Det är ett medfött problem 
med det partiet, och dess horoskop indikerar otrygghetens Kräfta i öster 
med depressionens och armodets Saturnus i 1a huset – en eländig omstän-
dighet för den tidens arbetande svensk och dessvärre också ett ont förebud 
om en fixering vid att klänga sig fast vid det materiella (Saturnus) eller 
för den delen vid makten (också Saturnus). Hur Saturnus både kan indi-
kera makt och den maktlösa underklassen beror förstås på att Saturnus, 
resursernas herre, bland alla sina prylar också inordnar fattighjonen och 
de arma stackare som tvingats ställa sig i ett arbetstagande förhållande till 
Saturnus: de säljer sin tid till Arbetsgivaren för att lyckas skrapa ihop till 
ett massproducerat IKEA-hem. Arbetsgivaren, som likt Staten represente-
ras av Saturnus i rollen som Auktoriteten, är också av tanken att resurser 
ska växa för evigt. Den här infantila grundsynen ger ett sjukt politiskt sys-
tem, även om det nominellt kallas ”demokrati” för att få valboskapen att 
känna sig betydelsefull på valdagen. Inget nytt under solen dock. Redan 
gamla babyloniska kungar förde anteckningar i termer på att man såg un-
dersåtarna som bara siffror i en kalkyl, som boskap, som egendom!

 Den vertikala axeln Stenbock/Kräfta tecknar således lergyttjig 
världslighet, och Saturnus via Stenbocken den lägre sortens makthavare, 
alternativt maktfixerat småfolk eller de som enbart är ägda, offer för ett 
materialistiskt produktions- och konsumtionsmaskineri. Det cirkulära 
västerländska horoskopet placerar som bekant småfolket (Kräftan) i 4e 
huset för folk i hemmet – traditionellt moderns/kvinnans plats. Sverige-
horoskopet har visserligen ingen stimulerande opposition mellan dessa 
två hus, mellan Stenbocken och Kräftan, eller mellan Saturnus och Månen. 
Landet är också relativt befriat från makthunger och strebermentalitet i 
de breda folklagren, särskilt om man ser till Månen i Väduren som hellre 
ser till sin egen person än nationens bästa, men å andra sidan dispone-
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ras av en Mars som inte har några ädlare ambitioner alls. Den kraftfulla 
samlingen i 5e ser  ut att beskriva ett ”frälse” som låter sina privilegier 
gå i arv (5e indikerar också avkomma). Vattenbäraren är som noterat inte 
hela folkets symbol utan Elitens, vilket förklarar deras förkärlek för glo-
baliseringen. De höga styrande försöker naturligtvis hjärntvätta så många 
som möjligt att tro de tillhör frälset, och de ser ut att lyckas bra med det. 
Särskilt svenskar som flyttar in till storstäderna byter snart mentalitet och 
drabbas av samma villfarelse. Storstadsbornas kommunikativa Merkurius 
hamnar i kläm mellan chefer och ledare (Solen) och den nyrika klipparen 
och chanstagaren Jupiter (”tomma tunnor skramlar  högst”). Inflyttingar 
till storstaden infekteras snart intellektuellt av sina onda grannar och de-
ras merkuriska tänkande och kommunicerande blir lika skevt som en av 
huvudstadens högerpolitiker som en gång i tiden förklarade att ”stockhol-
marna är smartare än landsbygdsborna”.

 Inflyttingar till storstan som invaggas i tron att de också tillhör 
den privilegierade högsta kasten och lägger sig till med dess manér. I 
storstan sprids en underliggande ton av överlägsenhet som psykisk sjuk-
dom. Eftersom Jupiter är den Stora Välgöraren kan inte förnekas att stor-
stadsbon åtnjuter fler möjligheter till kulturella evenemang och tillvarons 
”guldkant”, men eftersom både den effektiva solmotorn och förmerandets Jupiter 
är verksamma illgörare, blir konsekvenserna av deras guldkantade livsväg inte 
den avsedda. Det enda alla dessa människor gör, säg de 10% som tjänar 
mest och därunder den stora mängd svagsinta som bara inbillar sig köra 
i gräddfilen, är att förbruka sin goda karma. När planeterna är verksamma 
illgörare hinner deras oönskade resultat inte alltid ta skepnad i detta liv, 
men hinduisk astrologi har metoder för att granska skulder som ”rullas 
över” till nästa jordeliv. I Sverigehoroskopet kan finns bra kredd från det 
gamla Sverige som byggde upp ett allmänt välstånd för hela folket (Jupiter 
i Vattenbäraren). Men samtidigt har redan ond karma börjat alstras pga. So-
lens och Jupiters verksamma natur fr.o.m. 1974. Var själva nedgraderingen 
av kungahuset i Regeringsformen skälet till denna onda karma? Vid nästa 
större grundlagsändring eller närhelst astrologer finner det motiverat att 
rita ett nytt nationalhoroskop kommer sannolikt situationen att se väldigt 
annorlunda ut för de idag privilegierade klasserna. Medierna nämner idag 
att svenskar med tillräckliga ekonomiska medel flyttar utomlands i fruk-
tan för ett Sverige de varken känner igen eller vill stanna i. Men eftersom 
de var med om att skapa skadan bär alla dessa expatrioter sin del av en 
kollektiv karma och bara fantasin sätter en gräns för hur deras kommande 
återfödelse till Jorden kommer att te sig. I nästa liv möter de konsekven-
serna av tidigare politiska val, men var de än har hamnar och hur de än 
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kommer att se ut, kommer de antagligen bara att kunna kvida: ”Varför  
skulle detta hända mig?”

 Man kan jämföra frågan om le-
darskap och överhet med den ålderdom-
liga Tarot-kortleken som innehåller två 
manliga ledarfigurer, Kejsaren och 
Översteprästen. Kejsaren korsar sina ben 
och indikerar herravälde över de fyra vä-
derstrecken på det materiella planet. Det-
ta torde vara Saturnus i negativt härskar-
läge i JordStenbocken (knuten till 10e 
huset för absolut makt). Översteprästen  
håller i en spira med tre tvärslår som in-
dikerar hans insikt i de tre världarna och 
tecknar med sin hand mystiska instruk-
tioner till de tre adepter som sitter fram-
för honom, lyhörda och mottagliga för 
undervisningen. Men Översteprästen är 
inte Lejonet eller Solkungen utan Skyt-
tens tecken eller rättare dess härskare Ju-
piter, i Indien känd under namnet Guru 

– den store och välvillige Läraren. Det är elegant hur zodiaken sidoordnat 
den världsliga härskaren och den andliga, Saturnus och Jupiter, 10e och 9e 
husen. Sekularister tror detta innebär att man ska hålla religionen borta 
från det offentliga rummet och ”hålla sin religion för sig själv på kamma-
ren”. Inget kunde vara längre från sanningen! Hinduismen har återigen 
bevarat de gamla traditionerna bäst och Läraren anses vara i princip gu-
domlig själv i kraft av sin metalogiska och direkta intuition av tillvarons 
fördolda ting. Jämför Guru med Platons expertråd som levde i kommu-
nism (egendomslöst för att inte riskera korruption). Rådet har insikterna 
som de världsliga härskarna (politikerna) så väl behöver. Dessa filosofis-
ka, högre principer måste av nödvändighet genomsyra ett samhälle för att 
det inte ska degenerera och dåliga härskare börja utöva våld mot underså-
tarna. I Översteprästens kort ser man också en allusion till metafysik och 
upprepningen av tretalet  kan sägas representera den trefaldigt store Hermes 
- eller budbäraren och ängeln Merkurius, i både östlig och västlig tradition 
en symbol för språklig och intellektuell förmåga.26 Budbäraren eller intel-
lektet är ”nummer tre” efter Sol och Måne; så även i hinduisk kosmologi, 

26 Guru/Jupiter och Buddhi/Merkurius har ett konstruktivt förhållande op-
posit varandra i den naturliga zodiaken. Guru vet och den trefaldige Hermes (Mer-
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utöver de tre världarna (sublunära, himmelska och Högsta Himmelen) fi-
gurerar tretalet i ett tidigare kosmogoniskt stadium som: 1. Purusha (form-
givaren), 2. Prakriti (formfulländaren) och 3. Buddhi, intellektet som bryg-
gar den Högsta himmelen (Purusha som Brahma, som enheten före världen 
och dess mångfald) med det som därpå följer. Ur vårt perspektiv tillhör 
Buddhi Prakriti eller Naturens domän, och den pluralism som i dess lägsta 
gestalt, det materiella, i synnerhet det gamla Fattigsverige höll så kramp-
aktigt hårt vid. Detta är samtidigt Merkurius ”upphöjelse” i Jord, och nå-
gonstans måste man börja vandra ”vägen upp”. Även i det materiella lig-
ger antydningar inbäddade om något högre...

 Under överdrivet inflytande från den lägre Vegetativa Själen tap-
par människan sin värdighet och är redo att slåss som en simpel krabba 
för sin överlevnad heller än att lägga sig ned och dö med heder och kanske 
återfödas i en långt bättre situation. Det krampaktiga jagandet efter det 
materiella är exakt den karma (de gärningar) som låser en själ eller ett helt 
land vid rundgång i den egna, begränsade förståelsen. Man häller bensin 
på sin egen eld. Ett förståndsbegränsat land lockar också många falska 
profeter till sig eftersom nödvändig urskillningsförmåga saknas (Merkuri-
us distorderad av närheten till den onda storhetens Jupiter). Därför dyrkar 
Sverige fel tänkare. Stephen Hawking hajpades intill sin död som vår tids 
stora geni och ändå misslyckades denne ateist med att konstruera en mäk-
tig ”teori om allt” (TOE, Theory of Everything). Istället avslutade han sitt liv 
med en postmodernistiskt influerad ”modellrealistisk” teori (M-theory), ett 
fantasibygge som sökte rationalisera det faktum att vetenskapen f.n. befin-
ner sig i en återvändsgränd rörande de Stora Frågorna. I Sverige läser man 
hellre än vad en apforskare som Richard Dawkins har att säga om religion 
än en representant för axeln Lejonet/Vattenbäraren, en sådan som Tarot-
kortets Överstepräst som i sympati med den högre världen också förstått 
något av den.

 Dåraktighet, stress och maktlystnad tillhör således den kroppsliga 
människan, den ”fallna Adam och Eva” och som kan liknas vid astrologins 
element Vatten och Jord, drejade små lerfigurer som lätt kan skadas så 
att deras inneboende högre natur lämnar dem. Det är denna lägre värld 
samhällets orättfärdiga ledare söker få svenskarna att bemöda sig om till 
den grad att de aldrig höjer blicken och söker den högre verkligheten, el-
ler begrundar samhället som det planerats på samhällsarkitektens ritbord 
och hur spelet är riggat för ett fåtals belåtenhet. Axeln Lejon/Vattenbärare 

kurius) kan förmedla kunskapen genom alla de tre världarna och anpassa språket 
till varje domän utan att snedvrida budskapet.
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har kallats den ontologiska axeln men det är samtidigt en kosmologisk 
axel. Vattenbäraren/Den Väldige är en gigantisk luftrymd och Lejonets 
Sol är centrum i denna  rymd. Som vi sett har rymden en yttre gräns, illus-
trerad av Vattenbärarens härskare Saturnus, gränsdragaren. Bortom detta 
avgränsade system vidtar nästa stjärnsystem med dess själar och deras 
artegna liv, så annorlunda att denna generation kommer att dö före den 
förstått att ”I min Faders hus finns många boningar”. Detta är ett av Jesus 
mer kryptiska uttalanden men syftar på ett liv på annan medvetandehöjd 
efter att själen släppt fixeringen vid denna jordiska kropp och t.o.m. hjär-
nans begränsande filtrering.

Överhetens svek mot helhetens bästa 
och mer om folkets egoinstinkt

Hur goda de svenska samhällskonstruktörernas avsikter än är, blir slutre-
sultatet ofta sämre än väntat. Som Platon sade om Idévärden är trädet vis-
serligen fulländat där. Men i den lägre verkligen kanske ett befintligt hus 
står i vägen och tvingar trädet att växa sig krokigt. Miljöfaktorer påverkar 
fröets potential. Nere i den sublunära världen överhopas man av de prak-
tiska problemen. Rika människor verkar ha lätt att överhopas av problem, 
så de skaffar sig tjänstehjon för allt från att klä på dem till att torka deras 
bak. I Sverige, med gamla Lortsverige som ett kollektivt trauma, är det sla-
var som städar hemmet åt den som aspirerar på att vara Någon. Genom att 
degradera sig på detta vis menar sig privilegiesvensken ha frigjort lite mer 
”kvalitetstid”. Alla dessa vidrigheter pågår inom ramen för den mänskliga 
klättrarinstinktens axel, krabborna som trampar på varandra för att själva 
få komma ett pinnhål högre: Stenbocken är denna världens herre (många 
skulle kalla honom Djävulen) och Kräftan står nu för kollektivet som en 
ansiktslös massa, mänskligheten som enbart sensitiva biologiska system, 
levande kroppar med behov att äta och leva en dag till  De är alla bio-
bränsle för Systemet (Stenbocken) men några av dem kommer på tanken 
att man kan imitera Överheten och på så sätt komma lite högre (Kräftan/
Månen är den instinktiva speglingens symbol.) 

 I den ritbordskonstruktion som stavas kapitalism pytsas små ar-
betsbeskrivningar ut till de hungrande biokroppar som i hunger att leva 
lite mer valt att avsäga sig den intellektuella nivå där samhällsspelets ar-
kitekter och förvaltare själva befinner sig. Detta är Sveriges tillstånd, inte 
många steg från vilket U-land som helst. Då denna bok skrivs har ännu 
inte övervåningens folk ritat om spelplanen, men som de plagiatörer av 
USA de är, kommer svår fattigdom snart att åter att vara det utmärkande 
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för Sverige, precis som det sett ut i USA under årtionden och i synnerhet 
efter bolånebubblan på 00-talet. Mer pengar ska plöjas in i det militär-in-
dustriella komplexet om man gillar NATO, så lyder USA:s senaste påbud. 
Skuggregeringen som tycker landet ska hålla fast vid sin roll som en av 
världens slaktarnationer ligger paradoxalt ändå i öppen dager, eftersom 
folk ständigt ser deras namn i medierna. Journalister tassar försiktigt för 
att inte trampa sina arbetsgivare och den Högsta Kasten på fötterna. Vid 
den här bokens tillkomst fladdrade t.ex. en nyhet förbi och var borta inom 
två dagar, den att Sverige åter misstänks för mutor i en stor vapenaffär. 
Boforsskandalen, Lundin Oil-skandalen och Teliaskandalen  har knappt 
lämnat det allmänna medvetandet förrän Sveriges Överhet är på gång 
igen! Nu handlade det flygplansaffären med Braslien – ”Sveriges största 
industriaffär någonsin” – som kantas av misstankar om att någon betalt 
för att driva igenom vapenaffären. De kända svenska namnen skymtade kort 
i ett par rubriker innan medierna snabbt lämnade den heta potatisen. Na-
turligtvis är det ingen i Brasilien som per se har intresse av att vapenaffären 
skulle gå i lås. Intresset av att säkra ordern finns förstås på svensk mark.

 Zodiaken innehåller en intressant spänning mellan barnets jagisk-
het och vuxenvärldens sociala kompetens, de vuxnas förmåga att låta bar-
net vinna i spel och glänsa emellanåt för att inte platta till dess självkänsla 
samtidigt som vuxenvärlden mer långsiktigt kuvar och fostrar ungen till 
en välkammad och produktiv medborgare. Väduren, eller ”Sonen” i vil-
ken ”Fadern förhärligar sig” (enligt Nya Testamentet) kan inte tillåtas växa 
sig alltför stor. Råa egon blir solipsister som tror världen är till enbart för 
dem själva och skapar svåra rubbningar i den sociala strukturen. Väduren 
kompletteras därför med motsatta Vågen så att ”jag först”-tänkandet hos 
barnet fångas upp av det intellektuella Lufttecknet Vågen som flexar, av-
väger och balanserar ut: ”Jag och du, om jag får be”. Är det landets Vågper-
sona som gör frågor om vett och etikett till ett så populärt ämne? Eftersom 
Sverigehoroskopets jaguppfattning i Vågen opponeras av den psykiska/
mentala Månen i egoprincipens Vädur, blir den salomoniska harmonie-
ringen av olika viljor högintressant för svenska folket (vilket också för-
klarar allt engagemang över invandring och integration). Ofta nog nämns 
”samförståndspolitik” som något typiskt svenskt och ibland kritiseras det 
här nationaldraget för att sälja ut alla de bästa idealen i urvattnade kom-
promisser. Ett annat sätt att beskriva samma sak är ”konflikträdsla” som 
också tycks vara utmärkande för nationalsjälen. Ta Sveriges enda person 
med anspråk på att ha varit en enande landsfader, Per Albin Hansson och 
de två skilda omdömena: höll landet utanför kriget kontra sålde ut hedern 
och lät nazisterna transportera krigsmaterial genom landet. Nationalho-
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roskopets Vågascendent opposit Mån-Väduren påminner om Per Albin 
Hansson och hans häcklare Karl Gerhard från fjärde kapitlet.

  Astrologins Måne beskrivs i allmänhet som ”mind” i engelsk lit-
teratur, svenskans ”sinne” kommer nära. Men när t.ex. britter utbrister 
”don’t go mental on me!” (ungefär: ”spinn inte dina tanketrådar runt 
mig!”), ger detta uttryck för brittiska nationalhoroskopets LuftMåne i 
intellektuella Tvillingarna. Britternas sinnelag och diskursiva tendens är 
mer abstrakt/mentalt än det svenska sinnet och det märks också genom 
deras påfallande cerebrala humor. Där vi har buskis med grovt överdrivna 
karaktärer och massor av lyteskomik (överflyttad i långkörare som Telia-
familjen och ICA-reklamen som också tecknar en falskt familjär verksam-
het), där har britterna en både mer skruvad och också mer psykologisk 
och, man är frestad att säga mer bildad, humor. Amerikanska psykologen, 
ikonoklasten och medvetandefilosofen Julian Jaynes väckte 1976 uppse-
ende (och fick många uppskattande recensioner) när han i The Origin of 
Consciousness and the Breakdown of the Bicameral Mind lanserade teorin om 
att evolutionismen var strunt och inte förklarade något om människans 
beteende och att psykologin var ”dålig poesi som maskerade sig som ve-
tenskap”. Istället slog han ett slag för den kulturella miljön som avgörande 
för hur vårt interna jag-medvetande tar form. Det sitter i samhället, inte i 
generna, dummer! Jaynes försök att ringa in ”the mind” eller sinnet är värt 
att återge:

Det subjektivt medvetna sinnet är en analogi till det som kallas 
den verkliga världen. Det byggs upp genom en vokabulär eller ett 
lexikalt fält vars termer alla är metaforer eller analogier till bete-
enden i den fysiska omvärlden. Sinnets verklighet tillhör samma 
ordning som matematiken. Sinnet låter oss ta genvägar genom 
beteendemässiga processer och nå fram till mer adekvata beslut. 
Likt matematiken är sinnet en operatör snarare än ett ting eller en 
förvaringsplats. Och det är intimt uppbundet med vilja och be-
slutsfattande. (s. 55) 

Man ser direkt att det inte går att tillämpa Jaynes definition på astrologins 
Måne enbart. Som antytt med det brittiska exemplet skiljer sig sinnelaget 
från nation till nation, och enligt läran om de fyra elementen som metafor 
för olika medvetandeorienteringar har Storbritannien inte alls samma sin-
nelag som Sverige. Vårt sinne står visserligen i brand vilket tyder på ren 
och klar kognition – låt vara av ett personligt och subjektivt slag – svensk-
arna tycker si och så, men långt ifrån alla har själva undersökt och bildat 
sig en genuint egen uppfattning, vilket disponentens ”ogenomtänkta” åt-
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tondehusplacering röjer. Det är mycket omedveten åsiktssmitta i det här 
landet, vilket underlättar drevmentaliteten som medierna själva avsiktligt 
ägnar sig åt, tills deras förmåga att utnyttja tendensen till snattrandet vän-
des emot dem själva. Tidigare Volvo-chefen Gyllenhammar bosatte sig i 
England men konstaterade att det inte var lätt att komma britterna in på 
deras ”lunära” liv.27 Om nationalhoroskopets Måne opposit Vågascenden-
ten är intresse för frågan om integrering, ska man inte underskatta Sveri-
ges tafatta och passivt aggressiva Måne eller folkpsyke i den infekterade 
frågan om invandrare alls har i landet att göra. Svenska folket, beroende 
på boplats och arbetsuppgifter, befinner sig verkligen i en brytningstid och 
nationalhoroskopet innehåller flera urskiljbara ”förståndsnivåer” som att-
raherar själar av motsvarande kaliber! Totalt sett tycks folkpsyket ha gått i 
stå och kapitalismen som igår syntes dem som ett ljuvligt ideal visar sig nu 
kräva offer av dem som de kanske inte är villiga att gå med på. Slaget om 
framtidens Sverige har just börjat. Om svenskarna behöver mer bildning, 
är det då Överhetens ”yrkesorienterade” utbildning som är bäst, med tan-
ke på hur sent på Jorden det nu är, med ett helt nytt Paradigm väntande 
runt hörnet? Att det svenska sinnelaget binds av Mars i Jordelementet och 
dessutom stuvas in i dolda och onda 8e dödshuset, visar å andra sidan 
skicklighet på att sopa obehagligheter och faktiska och ovedersägliga fy-
siska bevis under mattan. Både nationen som helhet och medborgarna ten-
derar därför mot  självlögn. Den nationella mörkläggningstendensen ger 
kartans delar i Luft fri lejd att konstruera de mest befängda luftslott eller 
mytiska berättelser och Månens dåliga förmåga att spegla tillbaka gör att 
luftballongerna flyger högt och förlorar sig... För att vara ett land rotat i 
pragmatism och realism (Vågascendentens härskare Venus i ett Jordteck-
en) tycks landet  av nämnda anledning komma mer och mer på drift ju 
högre upp bland makthavare och beslutsfattare man kommer. 

 Att det inte är astrologins Måne Julian Jaynes talade om, avslöja-
des i citatets sista mening – hans ”subjektiva medvetande” har med vilja 
och beslut att göra. Han talar således snarare om Solen, astrologins symbol 
för vilja och kognition. Jaynes modifierade dock sin bild av sinnet efter sin 
enda bok och delade upp den individuella medvetenheten i ett ”mind” 
som sysslade med rutinmässigt underhållsarbete. Nu börjar det likna ast-
rologins naturliga par Måne och Sol! Månen är vår autopilot, månadens 
återkommande göromål som vi till sist kan så väl att vi nästan gör dem i 
sömnen (Månen som natten, sömnens planet). Milstolpar eller kritiska/

27 Gyllenhammars ”svenska” Måne + fåordiga Saturnus i Vattenbäraren bar 
nog en del av skulden till att han aldrig hittade närhet till sina privilegierade brit-
tiska grannar.
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viktiga punkter kräver dock att den kognitiva kapacitetens Sol kliver fram 
med medveten blick i nuet. Som synes hamnar intellektets Merkurius, 
budbäraren, utanför Jaynes utvidgade schema. Jaynes påminner om hur 
fattig den moderna människans försök att förstå sig själv är jämfört med 
antikens folk. Jaynes studerade mycket och djupt men bara för att reduce-
ra all sin pålästhet till de två fattiga discipliner det sekulära Väst erbjuder: 
naturkunskap och humaniora.

 Den enkla och dagliga rutinens folksjäl i det gamla nationalho-
roskopet från 1809 fascinerar. Månen i Fiskarna tecknar en sensitivt för-
nimmande kollektiv natur. Dessa svenskar var mer naturnära än 1974 års 
svenska psyke som tagit ett steg framåt i zodiaken, från egobefrielsens till 
egobyggandets Vädur! (Från landet till staden?) Många skulle nog tycka 
att den gamla svenska folksjälen var mer sympatisk, men samtidigt är Fis-
karna en världslig förlorare och det är möjligt att man här ser den breda 
folklighetens reaktion på sin tidigare undersätsighet (eller åtminstone bör-
jan på en reaktion, givet Mars hämmade position). Men när vi är där vi är 
och folksjälens emotionella del befinner sig på Vädurens tidiga och sårba-
ra barnstadium, är det kritiskt att Solen i Vattenbäraren så tydligt tecknar 
en opersonlig social ingenjörskonst och därtill en stor distans! Så länge det 
blev materiellt bättre under socialdemokratins uppbyggnad av konceptet 
”Folkhemmet” kunde folk lida byråkratisk kantighet. Men offentlighetens 
teknokratiska natur och brist på genuin mänsklighet kom med tiden – och 
i dåliga människors händer efter marknadsliberalismens ankomst – att bli 
allt mer störande. Tänk ”politikerföraktet”. Sverigehoroskopet från 1974 
signalerar en ny och sämre era för landet. Barnet/Väduren (”det nya”) är 
prominent men bär på inre karmiska låsningar och mår inte bra. I kapitlet 
om planetära cykler ska diskuteras hur nationalhoroskopet fungerar olika 
väl under olika tider och hur nyliberalismen tajmar Sverigehoroskopets 
första ”död” i och med 1980-talet (en av många kommande dödar). Det är 
helt klart att dagens Sverige med regeringen Reinfeldts åtta år (2006-14) 
markerade starten på ett ogint kontrollsamhälle där alla skulle mjölkas 
på deras fulla ”produktiva förmåga”: heltid nämndes i tid och otid som 
normen; och att arbeta sig ner i graven ett ideal som faktiskt påtvingades 
folkflertalet genom en pensionsålder som flyttades fram.28 (De rika hade 
naturligtvis redan förutsättningar att gå i tidig pension och njuta livet.) 
I detta nya omänskliga Sverige skulle konstnärer vara lönsamma om de 
så ska tvingades upphöra med viktig samhällskommenterande konst och 

28 AB recenserade 2018 en bok om den svenska Överhetens avgrundssvek 
mot folket i pensionsfrågan: www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/
On7RBq/du-gamla-du-lurade
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tvingades ägna sig åt motsatsen till sitt kall som samtidens sanningsspeg-
lar. Enligt den statliga myndigheten Arbetsförmedlingens propaganda är 
det nämligen ingen skillnad på samhällskritiskt kommenterande konst 
eller undersökande och avslöjande journalistisk och brödfödeskrivande 
som copywriter, ett jobb som  t.o.m. kan innebära det motsatta uppdraget: 
söva medborgaren och sälja på henne marknadens all smörja.29 Statens för-
längda arm ägnar sig alltså i samtiden åt att trolla med unga människor 
och söka sudda ut gränserna mellan yrken med diametralt motsatt moti-
vationsgrund! Staten var en gång något människorna i samråd skapade 
för effektivt gemensamt skydd mot yttre fiender men nu har den fått spel, 
lösgjort sig och valt att förtrycka och dupera medborgarna i syfte att be-
vara kontrollen. Svenska Staten tycks nu så alienerad från människorna att 
den uppfattar befolkningen som ett hot.

 Intressant är att medierna 2018 drevar mot ”fejknyheter” i samma 
andetag som de är Jupiter-etablissemangets megafoner för en annan typ 
av falska berättelser. Undertecknad har tappat räkningen på alla artiklar 
som hotar med ryssen och söker legitimera ledarnas usla val att reducera 
Sverige till USA:s 51a delstat. Allt började med USA:s uppbyggnad av 
militär närvaro i Europa. Ryssen svarade med en annektering och nu är 
galenskapen ett faktum. T.o.m. Aftonbladets galghumoristiska krönikör 
Jan Guillou verkar 2018 ha tappat orken att ironisera över den rys(s)nings-
framkallande svenska fantasin att Björnen är på väg att sno åt sig vårt 
land. Folk tror kanske på propagandan men det handlar bara om att Sta-
ten vill hålla befolkningen lagom skrämd för att ha opinionen på sin sida i 
alla frågor som stärker statsinkomsterna. Enbart penningen styr, den är en 
fix idé om man reflekterar över 10e makthusets sammanlänkning med det 
8e syndfulla korruptions- och dödshuset, också ett hus som betecknar in-
komster via arv! Det senare skulle kunna utläsas som att Staten profiterar 
på rädslan i folkdjupet för regression och Fattigsveriges återkomst. Men 
efterssom 8e drar in omedvetenhet i 10e huset för maktuövning blir landet 
dessutom  irrationellt i inte minst sin socialpolitik (Månen anknyter till 
”mjuka” världen). Det är ju de utslagna och svaga i samhället som utlöser 
fobier i huvudet på ringa människor som t.ex. moderaten Ulf Kristersson 
(en gång ansvarig för regeringen Reinfeldts trakasserier mot utförsäkra-
de men alltjämt svårt sjuka). Frågan är bara vad universums karmalagar 
har i förberedelse för ett så genomfalskt sätt bemöta sin befolkning? Med 
början midsommar 2018 drabbas Sverige på mindre än två veckor av tre 
kännbara jordskalv, vilket seismologerna betraktar som mycket ovanligt. 
I äldre tid hade man kallat det järtecken inför USA:s gigantiska NATO-

29 journaliststudent.se/tips/olika-vagar-till-jobb/
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övning senare på året, där rysk ockupation av Norge simulerades och där 
Sverige deltog.30 Är jordskalv signaler från framtiden för den med öron att 
höra och ögon att se? Den som planerar för krig får snart sitt krig med stö-
veltramp som får maken att skaka. Snart på skalven följde den historiska 
Branden under en lika remarkabel värmebölja. Det är svårt att veta vad 
som fungerar som ett pekfinger mot vad. Förr betraktade visa människor 
hela livet som en enda symbol som pekade mot något större.

 Låt oss gå tillbaka till det enkla folket, långt bortom denna korrup-
ta Elit och deras preferens för allt som får deras bankkonton att svälla. Ska 
man se kritiskt på Månen i egocentrerade Väduren och dess bundenhet 
till 8e ”likstela huset” påminner dagens avpolitiserade medborgare mest 
om gammal hederlig byfåne, att döma av hur begränsad nationens svars-
förmåga och kapacitet är att reflektera och fördjupa (Månen) tilltalet från 
landets ledare och makthavare (Solen). Månen sitter fast i attityder genom 
disponenten Mars i det attitydlåsta 8e huset. Oxen tecknar orala fixering-
ar, munnen och födoämnen är ett trauma i den svenska folkpsykologin 
– ännu en ledtråd till att det är gamla Fattigsverige som har kvar ett för-
lamande grepp som gör folk passiva och accepterande gentemot Överhe-
ten. Men Oxen är också en symbol för en ovanligt platsbunden mentalitet 
och den statliga ”flyttlasspolitiken”, att driva boskapen dit arbetstillfällena 
fanns, fortsatte verka in i 70-talet. Mars ilska kring frågor om plats, plats-
bundenheten, kan också läsas som en naturlig grogrund för nationalism i 
folksjälen. Det är den vi ser att Sverigedemokraterna som inget annat parti 
lyckats fånga upp. Historien har nu med marginal passerat konstaterandet 
att bara sol- och måntecknet är otillräckligt, att folksjälen består av både 
tendenser mot gruppmentalitet (Vattenbäraren) men där en mottendens i 
formen av personliga (Väduren) söker sitt materiella goda (Oxen). Lyck-
ligtvis för den enskilde är Måne och Sol bara ett spänningsfält på en karta 
och ute i samhället kan individerna hittas var som helst i ett spektrum 
som börjar i nämnda byfåne och slutar i just ingenjören, det finaste man 
kunde bli i Sverige efter industrialismens inträde. De som är mogna högre 
målsättningar än Sverige, valde fel land att födas till! Frågan om vi ”får de 
ledare vi förtjänar?” verkar inte ha något enkelt svar eftersom horoskopet 
tecknar ett spektrum av ”karikatyrer” men inget säger om det okända an-
tal individer som vaknat upp inför landets avsevärda missförhållanden. 
(Biter de ihop och tiger och lider, sorterar de förstås på sätt och vis under 
den föga smickrande Månen.) För att inte ”svenskheten” ska bli en alltför 
svartvit historia måste man insupa alla komponenter och uppleva hur de 
blandar sig i en större gestalt, en Berättelse. Enskilda faktorer ingår ofta 

30 www.svd.se/sverige-i-natos-storsta-ovning-efter-kalla-kriget
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i både ett bättre och ett sämre sammanhang. Här är det särskilt tydligt i 
Saturnus, som bildar en utmärkt kombination med Venus, medan dess 
disponentskap över 5e huset tycks motverkas av Elitens helt annorlunda 
preferenser.

 Det krävs således stor förtrogenhet med de enskilda astrologiska 
symbolerna för att se de sammansatta gestalterna. Ta t.ex. den astrologiska 
detalj som tydligt genljuder av utvandrarna från det svälthärjade Sverige, 
de som slog ned nya bopålar i Sverige och blev den mest kufiska delstaten 
i hela USA, Minnesota.31 Den utvandringen sitter alljämt kvar i kartan från 
1974! För tveklöst är det ömsesidiga mottagandet mellan fattigdomens och 
underklassens Saturnus i 9e utlandshuset och den livsdugliga och framåt 
handelsmannen och resenären Merkurius i tursamhetens 5e hus en påmin-
nelse om till och med de gamla vikingarnas driv att komma ut  i världen 
för att förbättra de egna existensvillkoren. Detta är också två förnuftiga 
planeter vilket tyder på att dagens Sverige har en förmåga att exportera 
”smarthet” skapad ur tomma luften – ur det femte kreativa huset och ur 
osynliga Luftelementet. Saturnus som ”koncept” förstår man perfekt när 
man tittar på IKEA:s globala framgångar och deras ökända bygg-det-själv-
möbler som en gång i tiden levererades med närmast obegripliga monte-
ringsanvisningar (de har blivit bättre). Apropå montering represesenterar 
Merkurius rörliga armar och flinka händer och den Luftburna ingenjörs-
ådran är tydlig då Vattenbäraren (och Saturnus) representerar komplexa 
eller sammansatta helheter... I isolation beskriver den ”ringdans” ägarna 
till 5e och 9e ägnar sig åt ett nationens inkommande goda karma (Saturnus 
är tungviktaren i det här horoskopet och förfogar över många andra.) Ut-
landet gör det här bakvattnet gott och är dess arketypiska rot! (Halshugg-
ningens symbol Ketu kommer dock emellanåt att förneka detta.) Samtidigt 
är det banalt att tala om Sverige som ett resultat av invandring. Ytterst har 
alla folk en ultimat rot som inte ens är av denna världen. Tvillingarna – 
resenären – och kollektivistiska Vattenbäraren har mellan sig skapat ett 
fungerande koncept som binder ihop lyckosamma femte med långväga 
färders nionde. 

 Det är inte svårt att se hur samma ringdans har bäring på dagens 
ständiga frågor (fast i motsatt riktning) om vi verkligen behöver all denna 

31 En delstat underlig och närmast inavlad om man ska tro den ändå rätt 
ömsinta skildringen av svenskättlingar i filmen New In Town (2009) där Renée Zell-
weger kommer från storstaden för att rationalisera och avskeda en massa ”olön-
samma” människor i den gamla iskalla svenskbygden. Sakta inser hon den lokala 
charmen och de kapitalistiska storfräsarnas omänsklighet och tar småfolkets sida.
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arbetskraftsinvandring, vilket den verksamt onda Solen ständigt vidhål-
ler. Där spetskompetens saknas blir Sveriges arbetsgivare med en gång 
snikna. De köper in den efter behov från utlandet hellre än att kosta på 
de anställda en internutbildning för att gradvis höja de anställdas (och na-
tionens) kompetensnivå. Staten har imploderat och ligger numera i knät 
på de kortsiktiga kvartalskapitalisterna eftersom alla delar samma ekono-
mistiska grundsyn. Den verksamt positiva ömsesidiga receptionen mellan 
5e och 9e, vilket påpekats med viss emfas, är en nedbantad och ofullstän-
dig historia. Hade enbart Saturnus och Merkurius drivit det här utbytet 
med omvärlden, vore allt frid och fröjd. DETTA ÄR OCKSÅ DET BÄSTA 
FRAMTIDSLÖFTE SVERIGEHOROSKOPET BJUDER. Renodla den spar-
samma människans Saturnus och den likaledes goda Merkurius och låt 
dem båda samverka med nationens Venus! Sänd de onda Ledarna och den 
Högsta Kasten i 5e privilegiehuset i exil efter att ha exproprierat deras till-
gångar! Även om 9e utlandshuset är implicerat i den bevingade Merkurius 
resor är ”ringdansen” i sig ingen miljöbov, apropå en annan het fråga. Det 
är en helt annan faktor som förklarar svenskarnas vansinniga okynnes-
resande till utlandet i tid och otid och som får Sverige att per capita bli ett 
av världens värsta länder vad gäller fotavtrycket i miljön. Det är, ännu en 
gång, impulserna inifrån nationens 5e Elithus som driver resenären Mer-
kurius bortom all rimlig reson. Medskyldiga är alla de som kommit in i 
den onda Solens och Jupiters inbillningssjuka sfär som malen dras mot 
nattlampan, alla de svenskar som känner att de tillhör eller borde tillhöra 
Gräddfilen. Det är således resenären Merkurius onda grannar som förstör 
den i och för sig fantastiska kontakten vi skulle kunna ha med hela världen 
och med det 9e huset som ”gudomligt samvete” – det vi under en äldre tid 
översatte som ”världssamvete” och då bistod folk som sökte skaka av sig 
diktaturer stödda av USA, just det land vi numera istället frivilligt bjuder 
in för att träna krig i syfte att gå till historien som världens största terrorist! 
Det spelar ingen roll om USA gick in i Andra världskriget om man därefter 
lämnar historien som den som utlöste den riktigt Stora Smällen. Det är  det 
sista stora eventet man kommer att bli hågkommen för.32

 Sveriges goda, ordknappa men precisa kommunikatör skadas så-
ledes av två rena parasiter, som inte gör landet något gott. Det är tragiskt 
att se hur 5e huset inte är hela folkets (Vattenbäraren) egendom utan bara 

32 När man förfogar över sådan militär slagkraft som USA och inte gör det 
goda, då rankar man inte bättre än terrorist. ”Frihet” i USA:s tolkning är friheten 
för amerikansk Storfinans att manipulera sig till mer och mer. Sverige har med 
åren blivit en parodisk kusin från landet och en plagiatör av den hårdkokta ameri-
kanska linjen där biznizz är kung och man, intill Branden, fnös åt mjuka värden.
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den lyckosamma elitens lilla lekstuga. Det är den här eliten som okynnes-
reser till New York över helgen och lever ut fantasin att vara en Någon, en 
av dem vars liv betyder något utifrån den referensram som kördes ned i 
halsen på dem innan de var gamla nog att kunna utvärdera föräldrarnas  
och övriga omvärldens påverkan. Indisk astrologi noterade hur en god 
planet som vår kommunikativa Merkurius ändå är, kringränns och block-
eras och till sist influeras till det sämre. I synnerhet de stora handelsmän-
nen (svenska storföretag) är extremt drabbade eftersom de förenar både 
Merkurius, Solen och Jupiter i sin egen juridiska person. En annan direkt 
kriminell social figur är spekulationstypen inom den svenska Eliten. Fem-
te huset har inte bara med travsport och spelet med pengar i samband med 
denna att göra, utan i synnerhet med det chanstagande riskkapitalismen 
och därunder alla de inbillningssjuka småsvenskar som försöker bli rika 
genom värdepappersspekulation. De är alla skadade av en sjuk och inom 
ett århundrade kriminaliserad syn på vad ett värdefullt liv handlar om. 
Den svenska Solen drar starkt mot osunt äventyrande i 5e lek- och speku-
lationshuset och man kan undra när och hur nationen plockade upp detta 
drag.33 Är det arvet från vikingarna igen? Dessa hårdföra typer möter vi i 
kapitel 7.

Demoniserar den här Sverigeskildringen?

Att självaste Solen förvandlas till en verksam illgörare när Vågen stiger i 
öster – att utfallet av våra ledares agerande långtifrån ger folket det bästa 
– låter inte det som en orimligt negativ tolkning? Betyder då inte Solen 
”hemma” i det tursamma och kreativa 5e huset något? Stora Ljuset är ju 
ändå enligt hinduerna signifikator för huset, dvs. Solen har en väsenslik-
het med det femte. Här kommer astrologins komplexitet in. Förklaring-
en till min negativa utvärdering bottnar i att jag tar Vågen som Sveriges 
ledande tecken på allvar, inte minst genom Venus dominanta position i 
ett av de fyra hörnhusen. Vågen representerar faktiskt en balansakt, ett 
jämviktsläge, en harmonisk förening av flera viljor. Vågen behöver ing-
en ”ekonomisk tillväxt”, inget profittänkande. Den är nöjd med rättvisa 
transaktioner.34 Men Solen i ledarskapets och kreatörens 5e hus är en så 

33 1809 års horoskop ritas upp längre fram och man kan notera att ”nya” Sve-
riges Sol faktiskt förvärrats. I förhållande till det gamla Sveriges Stenbocksascen-
dent var Solen en verksamt neutral faktor, men i vår tid och med Vågens persona, 
blir Solen en verksam illgörare. En förenklad bild, naturligtvis.

34 Tidningen ETC:s grundare Johan Ehrenberg skrev om att det går utmärkt 
att driva företag utan vinstmotivet. Jag har tyvärr inte sparat den länken.
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stark position att den är garanterad att rubba nationens föresats att agera 
rättvist och jämlikt. Kort sagt, Sverigekartan uppvisar ett egensinne och 
ett hoppande mellan oförenliga principer som är värdigt en sämre des-
pot! Ledarna i det lejonaktiga femte huset beter sig sedan 1974 som små-
kungar efter att de gjort den verkliga Konungen till en nolla, en symbol för 
ett äldre statsskick som av nåder fick stanna kvar eftersom ett kungahus 
är bra reklam för landet och turisternas pengar alltid är välkomna för ett 
närigt land som detta är. Kungahusets djupgående integration med den 
Högsta Kasten inkluderade väl också så mycket landägande adel att soci-
aldemokratin inte kunde eliminera all gammal ”infrastruktur” utan att all-
varligt skada nationens stabilitet eller göra sig själva omöjliga. Vems sida 
skulle militären sluta upp vid om saker ställdes på kant? I språkbruket 
Högsta Kasten handlar det alltid om Jupiter. I Indien – där kapitalismen 
nu slår ut lokala valutor för att tvinga på befolkningen mer lönsamma be-
talkort precis som ABBABjörn och hans maosoleum över åren som pop-
stjärna – betecknade Jupiter brahminerna, prästerskapet. Men i ett sekulärt 
land som Sverige finns knappt religionen kvar i det offentliga samtalet 
förutom något pliktskyldigt debattinlägg från en ärkebiskop då och då. 
Nej, Jupiter fungerar i Sverigehoroskopet som överklassens och de stora 
förmögenheternas signifikator, och även detta är naturligtvis en styggelse 
för Vågascendenten som representerar jämlikhet mellan människor! När 
dessutom överklassens Jupiter befinner sig i det tursamma 5e huset, inser 
man chockat vilken experimentverkstad för Överhetens självberikande 
som lilla Sverige är.

 Landets förmåga att kommunicera ärbart och sanningsenligt är 
utstörd av intressena hos ledarna och den förmögna kasten. Inte konstigt 
att det inte går att läsa en svensk dagstidning utan att bli konfys över de 
dubbla budskapen och den bestickande frånvaron av den Stora Bilden. 
Ingen diskussion av samhällets grundvalar och dess val av den ekono-
miska modell som lyfter fram allt det sämsta i naturen – djur mot djur, 
själviskhet, att gå över lik för att överleva för egen del. Inte konstigt att 
Sverige så energiskt pluggar den bisarra darwinistiska myten, den är en 
viktig del i kapitalismens propaganda. Dess socialdarwinistiska tappning 
förklarar hur Sverige kan producera så många störda politiker – i princip 
alla dem som ses i mitten (dvs. inklusive socialdemokratins ledning) och 
på högerkanten. De är alla karriärister och ute efter de privilegier vanligt 
folk nu kan hoppas komma i åtnjutande av i Sverige. Nej, om något har 
den halvdystra läsarten av nationalhoroskopets 5e hus varit försonlig! Ing-
en i landets självtjänande politiska elit har någon ambition att göra Sverige 
till ett genuint föregångsland i världen – alla trampar de vatten och passar 
bara bollarna som kommer deras väg alltunder de noga vakar över sina 
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privilegier och positioner. Sverige saknar ledare värda namnet (verksamt 
ond Sol) och detta just för att de ligger i säng med Storfinansen (verksamt 
ond Jupiter), sitter i varandras styrelser och är fullständigt förtrollade av 
sin framgång och av hur lätt det var att få massorna att jobba åt sig. En tid-
ningsrubrik säger: Världens rikaste skulle behöva århundraden att bränna 
sina pengar. Och detta om de så slösade årliga belopp en svensk aldrig i 
hela sitt liv skulle hinna arbeta ihop. Det är som om Sverige har infekterats 
av Aliens från en okänd värld och som utför ett sadistiskt socialt experi-
ment på värdbefolkningen för att se hur långt man kan driva lokalborna 
innan allt spricker i tusen bitar. Är det kanske inte så mycket ”svenskhet” 
vi ser här som en generell västerländsk destruktivitet? Den som minns den 
”ironiska generationen” har en god bild av hur dessa Aliens är konstru-
erade. Stureplansstekare är ett annat ord, sociopater ett tredje.

 ”Ond Sol och ond Jupiter” i tandem har fått blodad tand för sam-
ma superrikedom som USA är så bra på att marknadsföra genom under-
hållningsindustrin! Den som vaknat upp för detta finner det makalöst hur 
varje amerikansk film och tv-serie bär på en propagandistisk, självskrym-
tande undertext. På ytan var skurkarna tidigare övertydliga araber, nume-
ra är manusförfattarna aningen mer subtila, om inte finansiären heter Jerry 
Bruckheimer för då pekas det med hela handen! Det klagas i medierna på 
Sveriges (och Europas) nyvaknade nationalism trots att importerat hjärn-
tvätt av exakt detta slag under årtionden från Hollywood. Landets sty-
rande söker nu tvångspålägga Sverige samma ”smältdegel” som USA från 
sitt grundande var, och garanterat också det moderna slavsamhälle som 
kommer att uppstå här som där, efter att alla nytillkomna  utlänningar blir 
kvar på samhällsbotten i skitjobb till allt lägre löner. Förr hette det att det 
som trendade i USA nådde Sverige efter tio år. Idag planerar de multina-
tionella företagen produktlanseringarna med världen som arena. Allt det 
ligger stora pengar i (eller som riskerar piratkopiering) lanseras överallt 
inom ett dygn. Det som hände USA igår kommer omgående till Sverige. 
Det är därför en ny underklass av arbetande och likväl fattiga människor 
nu växer fram här – ett svart hål som kommer att tugga i sig allt större 
delar av den svenska medelklassen efter 2020.

 Det viktiga att ta med sig är således att ”ringdansen” mellan Mer-
kurius och Saturnus är en fenomenal stomme i horoskopet och ett äkta 
intresse att resa och möta människor ute i världen – om bara nationen 
levde upp till sin spelade roll som jämnmodig och måttfull Våg. Men istäl-
let brottas Saturnus fiende Solen med sin egen disponent (!) om kontrollen.  
Ledarna ser i vår tid ut att ha kapat nationens bästa intressen, samtidigt 
som man naturligtvis har den väldigt rika överheten (Jupiter) med sig: 
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Jupiter och Solen är smått synonyma (och planetära vänner). Den som har 
Jupiter rikedomar är en Ledare om så bara informellt. Att detta utspelar 
sig i det lyckosamma 5e visar att inget utom krig i landet kommer att kun-
na skriva om kartan. Historien lär ut att ingen så korrupt som denna grupp 
i gräddfilen ger upp sina privilegier frivilligt, inte när man dessutom har 
kontrollen över 3e mediehuset. Socialdemokratiska Arbetarepartiet hade 
sin chans när seklet var ungt men fegade ur, skippade revolutionstanken 
och lät den tidens makthavare behålla den reella makten. Till dessa har 
numera sällat sig ett gäng nyrika IT-nissar som inte en enda en av dem har 
tillfört landet något verkligt gott.

Satan och rötan

Den politiska maktens 10e hus har redan kommenterats. Passande nog äg-
des 10e av folkmassans Måne, skenbart i linje med grundlagens försäkran 
om att ”all makt utgår från folket”. Kanske är detta en planerad harmo-
niering av zodiakens för länge sedan glömda skapare: Vågens rättvise-
strävan i öster innebär att Protektionismens Krabba och folkets Måne per 
automatik blir topplacerade nyckelord för den som har Makten. Harmoni 
förutsätter Skyddsprincipen som den överordnade. Man kan t.o.m. till-
låta sig att läsa in ”feministisk regim” i ett tionde med just Vågen i öster! 
Bekymmersamt blir det bara när vi nu insett att 5e huset för Ledare och 
Elit kör ett eget race vid sidan av Månen! Det går inte att sluta sig till nå-
got annat än att 10e tecknar en statsmakt som förvisso existerar och går 
på i sina hjulspår men att hela detta system är en chimär, om än  högst 
påtaglig för de medborgare som försökt få sin rätt mot Staten eller någon 
av dess myndigheter. Kräftan är vaksam och vid osäkerhet snarstucken. 
Den skyddar sitt eget och skulle maktapparaten tappa kontakt med folket, 
då blir detta tvärtom en riktigt usel placering. Månens godtycklighet (”de 
fyra månfaserna”) kan ge mardrömslika regeringar som verkar flänga hit 
och hit och sakna all disciplin. Lustigt nog har den typen av kritik fallit 
över regeringen Löfven och när man granskar regeringschefens karta hit-
tas intressant nog En Sol i nyckfulla Kräftan ägd av den som inte borde 
få äga intelligensens planet: begärets Måne i impulsiva Väduren. Var det 
här första och sista gången svenskarna accepterade en lekman som reger-
ingschef? Blir det broilerpolitiker i det framtida Sverige? Löfven gjorde 
det plågsamt tydligt vilken oprofessionell nivå folkdjupet betecknar. Bort-
sett från Löfvens mandatperiod påminner horoskopets 10e hus om hur 
närmast hopplöst det är att vinna en process mot svenska Staten. Det är 
10e-husägarens disponent Mars i förstoppningens 8e hus man möter (ja, 
8e står fysiologiskt för ändtarmen!). Dessutom har Staten sitt sinnelag in-
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fekterat av djävelskapens fixstjärna Algol, antikens värsting! Den ska dis-
kuteras lite ytterligare i detta stycke.

 Som noterat befann sig Sverige nådens år 2018 under utredning i 
EU för sin brist på rättssäkerhet för medborgarna. Det horoskopet i själva 
verket tycks säga är att (den soli-jupiteriska) Gräddfilen dansar ringdans 
mellan hemmet och världen, mellan sin socialt privilegierade grupp och 
ett ständigt upplevelseresande. Men de krafter – de företagsintressen – 
som aktivt verkar för detta spendersamma och själviska tredjedelssam-
hälle gömmer sig, precis som Sovjetstaten hade hemliga överklasstäder 
för viktiga partifunktionärer, i det fördolda. Krafterna verkar i det osedda 
genom blå Luft – en symbol för klipsk planering på abstrakt nivå. Landets 
osynliga Elit dubbeltänker alltid. De visar en sak för massorna, som direkt 
sväljer på bokstavsnivån. Sedan verkställs en annan plan i bakgrunden. 
Folket får en brödsmula medan Eliten smyger åt sig nittionio. Den som lä-
ser borgerliga tidningsrubriker med vaken blick ser ständigt nya variatio-
ner på lögnens ande, nya sätt att säga ”Moderaterna – det nya arbetarpar-
tiet”. Vad som förevisas i 10e makthuset som den folkvalda regeringen och 
riksdagen är Algols - Djävulens - falska spel för gallerierna. Dessförinnan 
har en annan styrning – fåtalets intressen – ägt rum, och denna parademo-
kratiska ”skuggstyrelse” tecknas, återigen, av Sol och Jupiter vilka klibbar 
fast vid Sveriges handelsmän (Merkurius) och vår luftbro mot utlandet, 
där ”fem-nio”-sträckan trafikeras tur och retur, natt och dag! På hemmap-
lan står alltid en verksamt ond Ledare och hans verksamt onda Storfinans 
redo att slå mynt på allt som kommer tillbaka utifrån. Faktum är att svensk 
kreativitet verkar närmast obefintlig utöver en fånig jukebox (Spotify) och 
några krigsleksaker som Statsministern och Wallenberg fladdrar runt värl-
den i försöken att kränga. Mer är inte Sverige och likväl inbillar vi oss om 
så mycket!

 Överheten smider sina ränker och begår sina tallösa etiska över-
tramp och Staten och deras lagstiftare (Jupiter, Lagen) kommer in som 
tvåa på bollen och söker täppa till luckor vartefter oegentligheter uppda-
gas.35 Hur märkligt väl stämmer inte denna sanning in på Sverige, förutom 
att det tycks som om den inhemska Eliten är Skurken. Statliga Nordea 
delaktig i pengaflykt till skatteparadis, pensionärernas pengar i svindlar-

35 Expressen citerade efter det här kapitlets färdigställande en gammal sosse 
(av alla partifärger) i en artikel om det ”nya” Fusksverige. Gunnar Myrdal ska 1978 
ha varnat för skaffefifflarsvensken, varpå lagmännen prompt täppte igen några av 
de mest graverande hålen.

www.expressen.se/ledare/valkommen-till-det-nya-fusksverige/
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fonden Allra med kopplingar ända in i (vid den tiden borgerligt ledda) 
finansdepartementet.36 Behöver man säga mer om den djupgående rötan 
i nationens Elit? Sveriges ledare är de verkliga kriminella med både Solen 
och överklassens Jupiter som verksamma illgörare ur det jämlikhetsmål 
nationens Vågascendent tecknar och som visserligen inte är falskt, men  
till stora delar ett PR-trick mot omvärlden och mot den egna befolkningen! 
Det här är värt att minnas när man ser medierna överflöda med nyheter 
om kriminaliteten på gator och torg och i påstådda ”no go-zoner”. Var 
är de journalistiska gräven om de verkliga skälen till att Sverige alltid är 
hemsökt av kriminalitet i någon form, ofta i höga platser? Ytlig sekula-
ism är inkapabel att se de djupa skälen till dekadansen. Det är inte veka 
skrivningar i Lagen, det är något annat, något sjukt i folksjälen. Innehål-
let i Elitens 5e hus tyder t.ex. inte på något som helst arbete för radikal 
jämlikhet vilket i och för sig tecknas av nationens Vågascendent och även 
den materialistiska och ytliga men likväl ärliga Venus. Radikal jämlikhet 
– mycket mindre för de rikaste och lite mer åt alla i den växande skaran 
underprivilegierade – det är socialism, ett gott samhälle för alla. Jag måste 
upprepa mig: märkligt att detta horoskop är från 1974, då Palme och soci-
aldemokratin hade makten. Undertecknad var en okunnig tonåring då och 
kan i brist på mångårigt politiskt intresse bara naivt utbrista: Var nationen 
alltid så här korrupt med dubbel bokföring? I kapitel 8 om cyklerna ges 
ett partiellt svar.  Cyklarna triggar under långa perioder en eller annan av 
horoskopets medfödda potentialer. Landet byter faktiskt till del skepnad 
med tidens gång. Man kan tänka sig ödescyklerna som olika tidsandor 
som bemäktigar sig folket och deras ledare.

   Det mest intressanta 
med att statsmaktens 10e hus via 
sin ägare Månen tycks uttrycka fol-
ket (Månen), om än inte deras vilja 
utan lunära nyckfullhet, är att ho-
roskopet redan utan Elitens 5e hus 
signalerar att det är något fel eller 
suspekt med denna bild av demo-
krati. Bedragaren har krupit in i 
statsmakten i formen av Satans hu-
vud eller den onda stjärnan Algol.  
Inifrån omedvetenhetens 8e infil-
trerar den det kollektiva psykets 

36 www.expressen.se/dinapengar/allra-harvan-topptjansteman-i-
regeringskansliet-i-karantan-/
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disponent Mars. Staten är med andra ord inte ens själv medveten om att 
den agerar ut den hånfulla och värdenihilistiska Satan när den bekrigar sin 
egen befolkning via tyranniska och stelbenta metoder som ”max 9 sjukda-
gar per svensk” och andra ekonomiska piskor som visar på att människan 
i denna civilisationstyp och i det svenska samhället kommer i andra hand 
och ekonomismen är det prioriterade rättesnöret. Det är möjligt att den 
onda stjärnan Algol ska likställas med demonen Mammon (av arameiska 
māmōn, rikedomar) som via Nya testamentet stannat kvar t.o.m. i det seku-
lariserade Sveriges språkbruk. Lik Tolkiens maktring förvränger den glitt-
rande penningen psyket på dem som håller fast vid den mer än en kort 
stund. Den kuriösa upptäckten i kapitel 1, att astrologin instämmer i bi-
belutsagan att ”Satan inte opponerar sig själv”, antydde att Den Onde 
skulle kunna vara en formlös shapeshifter, just som Djävulen i traditionen 
beskrivs. Trots att senare judisk tradition döpt stjärnan till Rosh ha-Satan  
– Satans huvud – skulle den snarare kunna peka mot demonen Mammon. 
Den här judiska termen förekommer inte i Dödahavsrullarna men väl Be-
lial (ibland Beliar) som sägs betyda ”Den Värdelöse”. Denna intiga förle-
dare kopplas i rullarna till oren kult, utomäktenskapligt sex och pengar, 
vilket klart tyder på att Beliar kan identifieras med Mammon. Hur som 
helst är det signifikativt att Algol i den sideriska zodiaken alltid ligger fast 
i början av Oxen och därmed via den naturliga zodiaken kopplas till det 
första av de tre materiella resurshusen, det som rör privatekonomin. Även 
sexaspekten passar in under 2a huset som motsvarar Oxen, dvs. Venus via 
Jordelementet, en oinspirerad sensualist och dyrkare av kroppsköttet och 
smaklökarnas retning – om inget annat i horoskopet höjer förståndshori-
sonten. Robert Eisenmann, en av de främsta auktoriteterna på Dödahavs-
rullarna har dock argumenterat väl för att Belial verkligen är en synonym 
till Djävulen37 så ett definitivt svar saknas för tillfället.

 Det ska kanske inflikas här att indisk astrologi inte använder Algol 
eller fixstjärnorna överhuvudtaget. Det är undertecknads nyfikenhet som 
lett till spaningar på Algol som en astrologisk aktör. Indisk astrologi har  
dock många andra intressanta metoder, och en av dem hjälper tolkaren att 
borra djupare i ett ämne genom att räkna motsols och hitta mer informa-
tion om ett visst hus. Om varelsen (människa eller nation) själv tecknas 
av 1a huset och 2a huset indikerar dennes mat, ekonomi och personliga 
tillhörigheter, kan man tillämpa samma tanke på partners (äktenskaps-, 
samarbets-). Då blir det 8e huset istället ett ”2a räknat från 7e” och berät-
tar något om partnerns ekonomiska situation. Granskar man på samma 
sätt 5e elithusets grad av korruption och slutliga död (varje land och dess 

37 James the Brother of Jesus, s. 713
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Elit kommer också en dag att döden dö), kan man en smula spekulativt, 
med 5e huset som första steget, räkna fram till dess 8e dödshus. Det visar 
sig motsvara det normala 12e huset för världsliga förluster, ett hus som 
talande nog kontrolleras av räknenissen och krämaren Merkurius! Utifrån  
denna platshållare kan vi således förutsäga – fast när tiden är kommen vet 
ingen – att Sveriges Elit sedan årtionden och alltför ägnar sig åt ett lång-
samt självmord via sin fixering vid handel. Deras räknetrixande  och jakt 
på oändlig tillväxt (ond Jupiter) kommer till sist att vara det som driver 
Sveriges hela Etablissemang i döden. Men hur denna spektakulära själv-
destruktivitet till sist når sin final, det får historien själv utvisa. Men efter-
som ”snabba och lätta” Jupiter kastar sin 120-gradersaspekt mot Elitens 
dödshus tyder mycket på självmord, eller en snabb och lätt avslutning av 
den rovkapitalistiska eran – som över en natt tar det slut, som när Atlantis 
sjönk på ett dygn. Min gissning är att Sverige – sist i världen pga. folkets 
obefintliga protester inför Överhetens egenmäktighet – underordnar sig 
någon form av Världsregering  som har tagit form meden den svenska 
Överheten sökt profitera på sina medmänniskor i det längsta. Kina ser i 
dagsläget ut att äga nyckeln till framtiden. Kapitlet om ödescyklerna an-
ger den närmaste perioden att emotse en sådan global scenväxling. Missar 
världen det tidsfönstret, får den vänta på en senare och liknande öppning. 
Tro nu inte att Sveriges ödescykler är någon global rikslikare! Men vid en 
granskning upptäckte jag hur nära länkade de svenska ödescyklerna var 
med USA:s vanartiga horoskop, och det är väl en indikation så god som 
någon att det som händer Sverige är en spegling av den lilla del av världen 
svenska Elit klänger vid. Nationernas öden följer ett större mönster och 
dikteras av den universella Dharman.

 Vad Satanshuvudet bakom Månen, 10e makthusets ägare säger, 
är alltså att både Staten och svenska folket – som idé – är lika anfäktade av 
en ond röst som undermedvetet manar att hålla hårt i den egna plånboken 
(Oxen, pengarna) och sätta den högst. Man ska visserligen inte förväxla 
kartan med den verkliga terrängen, men svenskar som avviker från kar-
tans dispositioner lär inte ha det lätt i Sverige. Girighet och korruption 
är normaliserade tillstånd i detta land. Den fifflande och ränksmidande 
Handelsmannen är som sagt svårt trängd mellan elitens planeter och smit-
tar krämaren att fiffla med prissättningen. Konsumenterna har tur att den 
globala verkligheten avslöjat vilka övervinster svenska krämare förr sökte 
ta. 2018 har priserna inom EU och även globalt, blivit mer uniforma. Men 
Merkurius i Sverige drömmer alltjämt ohälsosamt stora drömmar när det 
kommer till vissa branscher, t.ex. fastighetsägare i storstäderna som reser-
verar lägenheter som svindyra hotellrum istället för att hyra ut till vanliga 
människor. I horoskopet syns en diskrepans mellan reell kapacitet och 
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förhoppningar, särskilt Merkurius i termer av skriftspråkliga färdigheter. 
Det är svårt att välja mellan pest och kolera i Sverigehoroskopet, mellan 
den gruppegoistiska Eliten i 5e och landets mer allmänna, traumatiserade 
Vädurssinnelag med tydliga ekon från Fattigsverige. Djävulens stjärna i 
8e arvshuset i anknytning till näringsintagets Måne omvittnar sannolikt 
1800-talets materiella nöd. Trots årtionden av välfärdspolitik finns tydli-
gen ett svart hål i nationalsjälen kvar som ond karma, ett bortträngt trau-
ma. Överhetens repression mot de svältande svenskarna är något var och 
en måste studera och sedan förstå att samma typer alltjämt kontrollerar 
landet. Djävulen i rollen som Frestaren lockar både politiker och vanligt 
folk att ta kortsiktiga beslut. Minns Anders Borg och hans oförmåga att 
använda skattemedel till rådliga och vältajmade insatser under regering-
en Reinfeldt, eller den efterträdande Margareta Anderssons fixering vid 
”sunda finanser”. Det är rädslan för ofärd och fattigdom som perverte-
rar och gör svensken så onödigt småaktig och materialistisk! Inte för att 
Överheten skulle släppa igenom några radikala ändringar av nationens 
grundtillstånd. Skulle genom ett mirakel det enda återstående socialde-
mokratiska partiet, Vänsterpartiet, plötsligt växa sig enormt stort och bli 
regeringsbärande, då är frågan om vi inte snart har ett andra statsminister-
mord i Sverige. Så arbetar nämligen Överhetens nära lierade.

 En fotnot i kapitel 1 citerade en understreckare om statsvetenskap 
i Svenska Dagbladet. Ett citat ytterligare kan passa i sammanhanget. Arti-
kelförfattaren citerade sina källor i beskrivningen av vad nazismen i Tysk-
land syftade mot: 

”[E]n helt ny ordning, i vilken staten inte längre är ’en entitet i 
motsatsförhållande till folket och rörelsen ... en mekanisk apparat, 
eller ett instrument för att dominera’, utan ’ett redskap för den 
nationalsocialistiska livsfilosofin’.”

Med tanke på det som redan sagts om svenskheten och dess fixering vid 
det kroppsliga, i kombination med en bristfällig kunskap om alternativa 
synsätt utöver statspropagandan (vilket intvingar medborgarna i en en-
bart kroppslig självbild: ”Vaccinera er!”, ”Ät rätt!”), kan man hävda att 
Sverigehoroskopet 1974 visar ett land med vissa karaktärsdrag som for-
dom kallades nazism eller nationalsocialism. Reinfeldts åtta år (och Löf-
vens efterföljande fyra) var bara en parentes.38  Jimmie Åkesons Sverigede-
mokrater står den manipulativa sociala ingenjörskonsten närmare än man 

38 Inför valet 2018 dök temat upp i nyheterna efter SD:s defamerande ”do-
kumentär” om socialdemokratins rasbiologiska förflutna. Jag har svårt att förestäl-
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kan tro. Citatet ovan var från den nazistiske partiideologen Alfred Rosen-
berg, han som formulerade tankar om den nordiska blodsjälen och – kan 
man tänka sig! – också han verkar förekomma 1974 års Sverige horoskop 
genom sin blodsplanet Månen i Vågens 25e grad, i halvstark konjunktion 
med det framtida Sveriges självbild (ascendent).39 Hitler sägs ha förlossats 
utan livstecken, men att man fick liv i barnet. Detta gör hans ascendent-
grad en smula osäker, men den tidpunkt som gäller (vare sig för förloss-
ningsögonblicket eller när barnet gav ett första gny ifrån sig) resulterar 
i en Vågascendent, vilket är passande med tanke på hans (ouppfyllda) 
konstnärliga ambitioner. Astrologiskt är det svenska 10e statshuset för-
bundet med gammal dålig karma i 8e dödshuset via den ”ariska” Månen 
för folkdjupet – Vädurens latinska namn Aries kan etymologiskt knytas 
till grekiska krigsguden Ares och det grekiska ordet för excellens eller för-
verkligande, arête. Jämför Solens ”upphöjelse” eller ”fulla förverkligande” 
i Väduren och Hitleras yrande om arierna som den mest fulländade rasen. 
Passande nog flyttar Hitlers Sol från Oxen i den västerländska zodiaken 
till den sideriska zodiakens Vädur.40 Sveriges närhet till 8e dödshuset och 
Satan som fördunklar vår blick i frågor om krig kastar en mörkare skugga 
över det svenska statskick som till delar förnyades i Regeringsformen 1974. 

la mig att filmen (som jag inte sett) kan ha varit mer intressant än alla de dementier 
som följde. Här rörde SD tydligt vid  liket i den nationella garderoben!

39 Av denna anledning har bloggen Sideriska siktet flera gånger återkommit 
till den spekulativa frågan: Vilka är dagens ledare i Sverige, som själar? Består en 
signifikant del av befolkningen av medborgare från f.d. Nazi-Tyskland som nu, 
i första återbesöket på Jorden valt sina forna drömmars land? Via ideologer som 
Rosenberg idealiserades Sverige i Tyskland och det kan ha väckt dessa själars aptit.

 Hinduisk astrologi markerar en punkt i horoskopet som platsen för ”sjä-
lens åtrå” – atma karaka (bokst. ”själens signifikator”, planeten med högsta gradta-
let och där vid delat gradtal den vinner som har högsta nordliga latituden). Har 
denna punkt fog för sig blir det logiskt att nazityskarnas vurm för det svenska 
resulterar i att en del av dem i begär sökt ”arisk-nordiska kroppar” för sin nästa 
återfödelse. Läkaren Ian Stevenson gjorde många intressanta fynd om själens rörel-
ser geografiskt under mer än 30 års studier av barn som mindes föregående liv.

40 Går man djupare i etymologin och inspekterar den indoeuropeiska ordro-
ten ”ar-” återfinns den i t.ex. det engelska och krigsförberedande ”arm”, att beväp-
na. Armada, armé – listan kan göras lång, och Aries/Väduren med dess härskare 
krigsplaneten Mars och, för all del, dygden mannamod. Människor på denna nivå 
av andlig utveckling kan t.ex. säga att ”krig bringar fram både det sämsta och bästa 
i människan”, där ”det bästa” således skulle vara arête eller förverkligandet av den 
egna fulla potentialen. Som synes är detta Hatets eller Stridighetens princip som 
enligt den grekiska filosofen Empedokles cykliskt tar överhand över Kärleken, 
universums sammanbindande kraft. Dessa två förefaller illustrativt spänna över 
zodiaken som axlarna Väduren/Vågen och Mars/Venus.
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Det är nominellt ett Folkets land med typiska svenskar i regeringsposition. 
Svenskar som tycks leva i samma land som en annan art, de med den onda 
ambitionen att själva få tillträde till det 5e huset för dem som räknas. Re-
dan i denna framgångsdröm öppnar de sig för en sådan korruption vi nu-
mera dagligen hör om i formen av t.ex. politiker som hoppar strömhopp 
över till det lönsamma Närighetslivet efter att varit ögontjänare några år i 
riksdag eller t.o.m. regering.

 Så kommer det sig att själva motorn i nationalsjälen, vår solära 
identitet, lockar massorna till självförnedring, till guld och ära och makt. 
Att hitta Satan djupt begraven i det omedvetna 8e, manipulerande våra 
”drivkrafter till arbete” som Fredrik Reinfeldt ständigt talade om, är en 
så tragisk upptäckt om nationens inre tillstånd att det är lönlöst att lägga 
ut texten ytterligare. Det här kan inte ens en exorcist rätta till. Bara tiden 
kan uppenbara landets mörklagda men ytterst verksamma ”näringssjäl”.  
Bara skam kan få ett folk att ta viktiga beslut att gå i ny riktning, att arbeta 
upp bättre karma. Symboliken pekar mot att krigsindustri är det svensk-
arna bundit upp sitt välstånd till, ett välstånd de inte vill skiljas från. Det 
går oss skyldiga som Synden i vår historiska rörelse mot ett kommande 
Bokslut. Några har förstått vartåt det här barkar hän, de allra flesta förstår 
ingenting. Men ve dem som vet och håller detta maskineri igång utan att 
ens planera för den dag när omvärldens länder ett och ett överger kapita-
lismen och lämnar Sverige kvar att bära huvudhuvudet.41 Och med plane-
ring avses inte att fly med sin förmögenhet. Karma låter sig inte luras av 
mätbara sträckor, Inte ens Elon Musks resor till Mars för de superrika kan 
undgå karmans räckvidd...

 Nej, lämna som sagt kapitlet med minnet av hur fint Sverige är 
om man eliminerar Solen och Jupiter ur ekvationen och betonar landets 
primära symbol Venus-i-Stenbocken, dess hälsosamma koppling till sin 
sparsamma gränsdragare Saturnus i 9e utlandshuset (eller i förhållande 
till utlandet) samt dess koppling till samma utlandshus! Ett helt annat Sve-
rige framtonar bara man bortser från Elit och Etablissemang. Ett land med 
bättre blick för exempelvis hur mycket invandring landet tål (det som de 
politiska partierna nere i Stockholm med ett undantag var sist i landet att 
förstå). Ta bort  expansionsgalna Jupiter med ledarnas Sol, ingen som ta-
lar om ”behovet av ekonomisk tillväxt” ska man låna sitt öra. Detsamma 

41 Samma medeltida svenska förödmjukelse vederfaren kriminellt högre-
ståndsfolk fanns i det antika Kina. Där tvingades medlemmar av Eliten leda en 
getabock som inför den hånfulla folkmassan symboliserade den deras kriminella 
envishet i framhärdandet i det skadliga.
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gäller också de dagstidningar man kan identifiera som deras megafoner. 
Sverige behöver inte mer påfyllning, mer expansion. Faktum är att Venus, 
Merkurius och Saturnus, tagna för sig, alla är goda och konstruktiva pla-
neter för Vågascendenten. Eftersom Merkurius betecknar intellektet så har 
landet en grund, bara journalisterna vågade trotsa sina chefer och ägare 
(den onda Solen resp. onda Jupiter) och börja diskutera t.ex. alternativa 
ekonomiska modeller till den kapitalism som nu förstört Sverige och be-
folkningens förmåga att tänka nyktert och överblickande. Går man till hin-
duismen inser man dessutom (och inte så lite förvånande) att Merkurius/
Buddhi är en högre princip än Solen – intellektuell redbarhet trumfar livet 
– hur påverkbar av sin omgivning kvicksilvret än blir i världen. Rimligen 
borde den spartanska Saturnus i tajt kombination med Merkurius kunna 
ta landet i besittning på sina egna villkor och inte som den nyfattigdom So-
len/Jupiter planerar att pådyvla folket genom att kapa den goda kombina-
tionen och sprida ett falskt budskap med dess hjälp. Gissa varför det arma 
tiggarpatrasket suttit år in och år ut framför matbutikerna och Systemet 
med Överhetens goda minne? Detta är Elitens manipulation av allmänhe-
tens psyken, en daglig exponering för slummen skulle vänja den vid den 
lägre levnadsstandard Eliten planerat för i syfte att ”behålla konkurrens-
kraften mot andra länder”, dvs. se till att själva gå skadelösa eller t.o.m. 
ännu rikare ur världens snabba förändring.42

 Vid tal om folkopinionens starka motstånd mot att Sverige som 
världens enda land tillåter företag att profitera på den allmänna välfärden, 
då  är det ascendenthärskaren Venus och dess måttfullhet via disponen-
ten Saturnus som uttrycker sig. Grunden till god överblick finns definitivt, 
tack vare Saturnus placering i den universella Dharmans hus – Saturnus 
förnuft är en utmärkt disponent till den lättrörliga Merkurius. Befria det 
intellektet som förgiftats av närheten till ond Sol/ond Jupiter och Sverige 
kommer åter att leverera klokskap och enbart goda vetenskapliga tillämp-
ningar. Postkapitalistiska lösningar står för dörren, och det finns ansatser 
till en mer restriktiv och naturnära livsstil i vårt Sverigehoroskop. Om EU 
bryter samman inom, säg, de närmaste 10-15 åren, kommer landets ut-
sikter att ytterligare förbättras. Man skulle t.o.m. kunna säga att Sveriges 

42 Elitens tillväjningsplan tycks ha misslyckats eftersom opinionsundersök-
ningar sommaren 2018 visar hur nu en tydlig majoritet av svenskarna är negativa 
till EU-tiggeriet. Den hjälptes knappast av att vissa politiker inte ens nådde försko-
lementalitet med klyschor som ”det kan inte vara kriminellt att vara fattig”, en non 
sequitur om något! Frågan rörde inte ens tiggarna utan hur långt svenskarna är be-
redda att se sitt Sverige förfalla, vilken gatuvy svenskarna är beredda att acceptera. 
Ja, ren och skär estetik, vardaglig livskvalitet för dem som föddes till, dagligen 
arbetar för, bygger och underhåller landet.
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universella plikt eller dharma mot övriga världen är att saturnusbegränsa 
sitt eget 5e kreativitetshus och dess ondautflöde av våra destruktiva export-
produkter! När ska Sverige börja uppfinna enbart goda produkter istället 
för dagens krigsverktyg och allsköns opium för folket – Spotify – så att det 
i passiviserat, öronpluggat tillstånd sköter sina jobb? Idag verkar inte po-
litikerna förstå hur länge de legat i säng med Djävulen själv. Han kommer 
åt oss medan vi sover! Politikerna vet f.n. inte vad verkligt ansvar är och 
hur man ens gör för att anknyta till den väntande Vision som krävs för att 
kunna börja bygga den postkapitalistiska plattform som kommer att efter-
frågas när Paradigmskiftet kommer och världens Nya Ledare frågar lilla 
Sverige vad de gjort för att ansluta sig. Ska vi då stå och vifta med vårt gul-
nade medlemskort till NATO, då har vi fullständigt missat tåget. Det skul-
le förvåna mig om en enda svensk politiker har läst varningen från kände 
biotetikern och filosofen Hans Jonas, som redan på 1970-talet varnade för 
teknokratins framfart. Idag har vi en fullt utvecklad ”IT-fascism” i Väst 
som stöttar enbart de Rikas strävanden och fördummar folket och begrän-
sar deras uppmärksamhesfält till extremt korta tidssnuttar. Kapitalismen 
kontrollerar t.o.m. vad som anses långt och tråkigt och kort (acceptabelt 
för den förslappade människan). IT håller på att förstöra mänsklighetens 
uppmärksamhetsfält och därmed intelligens! Jonas bok The Imperative of 
Responsibility är lika aktuell som någonsin.
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6. Typexempel på nationalsjälen i rörelse

Mycket har redan sagts om Sverigehoroskopet och fler typiskt svenska te-
man ska behandlas i följande två kapitel. Men före dessa exempel på na-
tionalsjälens yttringar – ringarna på vattnet som följer dess rörelse – finns 
anledning att filosofera ytterligare om vad ”nationalsjälen” egentligen är. 
Om inte annat för att antikens tankar om själen och dess inre styrande 
principer är en fascinerande motbild till våra dagars syn på människans 
medvetenhet som bara si och så många centiliter jäsande bioelektrisk sop-
pa inne i kraniet. Vilken satanisk drivkraft har reducerat människan till en 
sådan självbild? Mammon och utsikten att kunna stycka upp människan 
och tjäna pengar på en kur för hudområde A och mer pengar på samma 
kur (under annat produktnamn) för område B? Är drivkraften rädslan hos 
den intellektuellt ofärdiga vuxne att inget mer ska finnas efter döden, vil-
ket får alla sekulariserade samhällen att bete sig tanklöst och neurotiskt?

”Varje gudomligt intellekt är uniformt, eller har formen av Den 
Ena, och är perfekt. Det första Intellektet är självsubsistent och 
producerar ytterligare intellekt.” (från proposition 160)

”Varje enskilt ting som verkligen existerar vidhäftar Gud, är gu-
domligt och utan delaktighet [i någon mellanliggande verklighet] 
(’unparticipated’).” (från proposition. 161)

”Vart intellekt är en odelbar essens [eller existens].
–För om det är utan magnitud, okroppsligt, [och orörligt, är det 
odelbart. Ty vart ting] som på något sätt är delbart, är så antingen 
till följd av dess magnitud, mångfald eller till följd av energier 
som bärs med det i tidsflödet. Men intellektet är i alla avseenden 
evigt och bortom kroppar och den mångfald som når sin förening 
inom intellektet. Således är det odelbart. ” (proposition 171)

Några exempel från filosofen Proklos (412-85) propositioner i Teologins ele-
ment, en av de skarpaste summeringarna av antikens världsbild som den 
tedde sig för den tidens läskunniga. Proklos var den siste store platonis-
ten innan kristendomen slutligen vunnit sådan styrka i Medelhavsvärlden 
att man på 500-talet kunde beordra Platons Akademi att stänga. Den sågs 
som en konkurrent om själarna och dessutom en hednisk lära, oaktat att 
kristendomen stulit mängder av tankar för sin egen metafysik (teologi). 
När Proklos här talar om enskilda intellekt är det förvisso något annat än 
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själen (se även kapitel 3 om Den Enas utflöde). Intellekten är desamma 
som Platons Former eller Idéer vilka han också  beskrivit som ”levande vä-
sen”. Zodiaktecknen ansågs synliggjorda Former - himmelens ljuspunkter 
erinrade om titthål in i en övre himmel vilka tillsammans med planeter-
nas bakomliggande Former grupperade sig som enskilda själars innebo-
ende förnuftsprinciper, uppenbarade i Tiden. Själen består således av en 
hel skock ”gudar” som ibland stimmar och drar åt olika håll efter själens 
slutliga steg ner i tid och rum och iklädandet en materiell kropp! Orien-
talisten Sir John Woodroffe skrev ett informativt förord till den remarka-
bla Tibetanska dödsboken som 1927 blev tillgänglig i Väst genom engelsk 
översättning. Tibetansk tradition daterar den till 700-talet men innehållet 
har säkert en lång förhistoria. Om själen och hur dess bärare, människan, 
bryter dess kretslopp (bokens ämne), skriver Woodroffe bl.a.:

”Förutom för de icke-dualister som tror på en befrielse (mukti) 
utan kropp behövs alltid en sådan, och alla de fyra religionerna 
är samstämmiga i att det finns ett subtilt, vitalt och psykiskt ele-
ment som överlever den kroppsliga kroppens död, vare sig detta 
betraktas som ett permanent väsen, ett Själv – likt brahmanismens 
Atma, muslimernas Ruh [jfr. hebreiskans ruha, vind/ande], eller 
den kristna Själen – eller om detta element betraktas som enbart ett 
komplex av aktiviteter (Skandha), psykiska och fysiska, med livet 
som funktion, ett komplex som genomgår kontinuerlig förändring 
och därmed en serie tillfälliga tillstånd av fysisk och psykisk natur 
vilka successivt genereras, den ena från den andra i en kontinuer-
lig omvandling, på det sätt buddhisterna säger.” (s. LXVIII)

Woodroffe nämner buddhismens skandhas som starkt påminner om Pro-
klos ”energier”vilka bär med sig intellektet eller individens logos under 
neddykandet i tidsflödet. Man skulle kunna likna dem vid individuellt an-
passat karmiskt stoff som själen ikläder sig när det är dags för återfödelse. 
Men ”det som händer i Vegas stannar i Vegas” och de flesta gamla filoso-
fiska traditioner anser därför att själen tar med sig mycket lite tillbaka till 
”Himmelen”. Att en liten skara individer minns tidigare liv1, betyder inte 
att minnet av minsta lilla knappnål eller ens innehavet av ens fräcka röda 
sportbil blir del av själens struktur efter döden. Minnet kan mycket väl 
vara lokalt och knutet till planeten (medvetandeaggregatet) Jorden, vilket 
kan förklara varför den som gått ner sig i systemet Tellus tenderar att bli 

1 Barnläkaren Ian Stevenson verifierade via obduktionsprotokoll och polis-
rapporter många uttalanden av barn som mindes hur de dött en ibland gräslig död 
innan de blev sitt ”nya jag”.
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kvar många rundor! Enligt djuppsykologen James Hillman är själen nos-
talgisk och söker sig åter till gamla tassemarker och till ting den en gång 
känt. Alla som företagit sig en semesterresa som inte varit helt förutsägbar 
och planerad av turistindustrin, kan mycket väl ha betjänat själens önskan 
att återse en plats den tidigare bott på! Enligt Platon är en själ självgående 
eller ”självrörande” och är därmed en kausativ agent, den är en Orsakare 
och håller med andra själar den här föreställningen i rörelse. Mycket av 
historiens gång har överlåtits till själarna själva att skripta. På en enligt 
Plotinus sidoordnad (och inte överordnad) nivå ligger Världssjälen bakom 
all tillblivelse i vårt solsystem. Även den en ”självrörare” som förklaring 
till varför sfärerna roterar.2 Äkta existens, utan fåfäng (cyklisk) rörelse för 
att uppnå denna existens, är dock reserverad för de Former eller Intellekt 
som naturens barn så hungrar efter. Vi småsjälar bara gästar den stora Sjä-
lens kreation som samtidiga delmängder och helt fristående – en paradox 
som även hinduismen noterar i uttrycket beda-abeda, ”samtidig åtskillnad 
och icke-åtskillnad.

 Som självrörande är själen ingen biljardboll som stöts hit och dit 
av de andra bollarnas tumult på spelbordet, Plotinus såg Världssjälen som 
människosjälarnas storasyster. Själar existerar utanför rummets dimensi-
on och därför är det inga problem för enskilda själar att leva i Världssjälen. 
De kan träda in i och förnimma varandra. Var och en av planeterna har 
också egna själar, men inte heller de som delmängder utan som individu-
ella väsen och ändå i gåtfull enhet och samverkan med sina större själs-
syskon! Det är bara vid ”fallet” ner till en skrymmande kropp som tar upp 
plats i rummet som själarnas släktskap glöms bort eller väcker skepsis för 
den som osunt identifierat sig med kroppen eller de läror som utgår från 
naturalism eller materialism. Hinduisk astrologi innehåller, som vi sett, en 
listig antydan om denna irrväg. I doktrinen om planeternas verksamma na-
tur snuvas ett enda tecken på fördelen med sin egen härskande planet när 
det tecknet stiger i öster. Det är Oxen, knuten till såväl Jordelementet som 
till omedvetenhetens kvalitet Tamas guna. Hur kan dess egen harmonisö-
kande härskare Venus bli annat än en verksam illgörare? Är det ett miss-
tag man måste undvika, lär den indiska astrologin, är det att identifiera sig 
med sin fysiska stofthydda!

 I sin tanke om Världssjälen som vår storasyster låter Plotinus in-
satt i den hinduiska berättelsen om hur världsskaparen Brahma vaknar 

2 Platon berör själen på dess olika nivåer i många av sina texter, här är 
några nyckelställen: Sofisten (246a-249d), Faidros (245c, d), och en stor del av hans 
ålderdomsverk, den tionde boken av Lagarna. 
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upp för femtielfte gången efter en natts sömn och plötsligt med fräscha 
ögon upptäcker att det vimlar av andra Brahmas runtomkring. ”Världen 
är full av gudar” sade den försokratiske greken Thales, och var Sol kre-
erar ett eget kosmos, en egen ambiens (se tidigare om den kosmogoniska 
axeln). Alla är dock mindre ”sin egen lyckas smed” än egocentriker inbil-
lar sig eftersom ”allt betingar allt” i tillvaron. Skillnaden på Syndafallets 
människor och högre livsformer är många människor inte längre förstår 
att Helheten föregår delarna, inte tvärtom, som dagens vetenskap försöker 
lura i folk. Totalt sett är världen evig, precis som grekerna tänkte sig, och 
som tidigare noterat förefaller Big Bang vara ett fuskbygge som Väst kokat 
ihop med referens till Bibelns berättelse om en skapelse ur intet (creatio ex 
nihilo).3 Om universum verkligen är 15-20 miljarder år gammalt kan ingen 
säga, men att detta är blott en skapelse av de otaliga Brahmas som kreerar 
i evigheten, det är en bild som rimmar väl med den till synes oändliga 
världsrymden. Rationalitet och harmoni utmärker själarnas samverkan 
på deras egen nivå. Men i själarnas störtdykning ner i tid och rum leder 
iklädandet av materiella kroppar till att de hamnar i gamle Newtons me-
kaniska värld. Själen drar på sig en kropp och de oklokaste drar i första 
konfrontationen med en annan förkroppsligad varelse slutsatsen att mot-
stånd ska nedgöras. Så föds kapitalismen och läran om konkurrensen som 
den sjukaste och minst begåvade modell för liv som mänskligheten lyck-
ats komma på.  Där, i ”Himmelen”, kan två själar passera varandra och 
utan hinder förenas som en ”dubbelidentitet” – här nere på jorden bråkar 
de kroppsliga människorna med varandra och slåss om det begränsade 
utrymmet eftersom det ogudaktiga Jordelementet påför den himmelska 
varelsen dess kroppsliga tredimensionalitet. Man kan faktiskt se Hitlers 
perversa önskan om expanderat utrymme att leva på (Lebensraum) som 
hans Sol och Måne båda i Eld. Han levde ”orealistiskt” uppe i det blå och 
sökte överföra Eldens gränslöshet (brist på dimensionalitet) på de begrän-
sande jordiska förhållandena.

 Man kan betrakta nationalhoroskopet som bilden av en aggrege-
rad själ som existerar i tiden tack vare de enskilda själar som ansluter sig 
till den – precis som nyplatonismens gudomliga Intellekt (Nous) inte är 
något utöver summan av alla ingående Former eller levande intelligenser. 
Till följd av störningarna i nationalhoroskopets 5e individualistiska hus 
finns frågetecken om landet alls bevarat ett uns av andevärldens medve-

3 Grekernas tes var den motsatta: ”inget kan komma ur inget”, även om 
nyplatonisten Plotinus Den Ena är en icke-existerande Gud ur världens perspektiv. 
Plotinus var den negativa teologins fader (inget positivt kunde utsägas om den 
Absolut Förste, som helt ligger utanför Manifestationens värld).
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tenhet på ledar- och rikemansnivå. Från Sveriges politiker hör man inte ett 
knyst som  tyder på medvetenhet om verklighetens beskaffenhet. Sveriges 
ascendenttecken Vågen tillhör förvisso Luftelementet, vars högsta läsart 
just är den om rena andeväsen (eller den sanna mänskligheten i Paradi-
set). Tecknets potentiella andlighet och venusianska karaktär bidrar till 
berättelsen om ett fredligt Sverige som intill de senaste åren varit försko-
nat från grovkroppslig brutalitet och grasserande kriminalitet. Jag säger 
grovkroppslig eftersom vissa skolor menar att elementen inte enbart är 
metaforer utan att även det ”andliga” Luftelementet inte är en essens utan 
snarare indikerar en substans, så subtil att bara högt utvecklade människo-
själar kan förnimma ”luftens andar”. Nere i det grovkroppsliga Sverige 
rapporterades sommaren 2018 om en trettioprocentig ökning av inbrott 
i hemmen under de senaste åren och Sverige kallades naivt och senfär-
digt att sätta åt de internationella stöldligorna. Folket ville inte EU men 
Överheten körde över folkviljan med propaganda och här är vi nu, offer 
för förslagna internationella stöld- och tiggarligor. Svenskarnas naturkär-
lek – Venus i jordbundna Stenbocken – ska förvisso inte viftas bort, detta 
är enklare form av andlighet (vare sig Venus-i-Jord uppfattas som en es-
sens eller en substans), även om det officiella samhället lyckats väl med 
att plantera den materialistiska förklaringen hos sina medborgare. Ändå 
upplever många hur naturen signalerar något mer. Det finns helt enkelt 
ingen andlig behållning i att läsa DN:s vetenskapsartiklar som drar ner Li-
vet på obduktionsbordet och styckar upp det i små teknikaliteter. Har man 
väl tappat förnimmelsen av Anden eller Helheten, kollapsar tillvaron. Ge-
nast befinner man sig på en lägre medvetandenivå, vilken förvisso har sina 
”sanningar”. Man har blivit en del av det kalkylerande Etablissemanget 
eller åtminstone sällat sig till dess omedvetna svans.

Venus, vän, sinnlig och andligt likgiltig – 
mottaglig för mätvansinnet

Ett skäl till Sveriges veka medvetenhet – åtminstone officiellt – om till-
varons andliga natur kan ses i nationalhoroskopets ascendenthärskare. 
Visserligen hittar Vågens Venus en vänlig värd i mineralrikets Stenbock, 
men missa inte ”fallet” från den höga luftiga rymden med till det lägsta 
av elementen: Stenbocken tillhör Jordelementet. Kombinationen Luft bun-
den till Jord ger ett lågt tanketak och svenskar är kända som rationella 
pragmatiker. Härskaren Saturnus utövar sitt tryck så att kolet till sist antar 
diamentens kristalliska struktur. Det går att spinna en väv av tankar kring 
detta och åsikten att svenska folket är ett ovanligt vackert om än hårt och 
kantigt folk – bildsköna men stela  i sitt inre, folk som har uppgått i en hö-
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gre kristallisk ordning och mest fungerar som skådebröd för omvärlden. 
(Hitlers ”perfekta nordbor” igen?) Se alla svenskar som gör Hollywood-
karriär. Har någon lyckats bli annat än en formaliserad ”typ”, en ”kliché” 
eller ett skådebröd? Karaktärsrollerna, som kräver själ och gestaltning av 
djup sinnesrörelse, de går till andra skådespelare. Delvis beror det här 
förstås på att svenskarna har ett bristande engelskt uttal och därbar bara 
anses  fungera i roller som utlänningar med underlig dialekt. Exempel på 
hur svenskarna rollbesätts behövs inte, det är uppenbart att vi inte är re-
presenterade i Hollywood för vår förmåga att illustrera det finstämda utan 
för vår typighet – tänk ”svenske kocken” i barnprogrammet Sesame Street.4 
Sveriges formala Saturnus vetter mot utlandet (9e)!

  Likväl anses Venus placering i 
Jordtecknet Stenbocken lyckosam för Vå-
gascendenten och förklarar många av Sveri-
ges finare sidor, inte minst folkets naturkär-
lek. Men även naturen in st  ru  ment ali serad av 
de styrande för att dra in pengar på turism 
och tillverkning. Venus indikerar skönhet 
men också pengar och nationens dragning 
mot klirret är nu ingen hemlighet som boken 
chockartat avslöjat, men det är ändå fascine-
rande att se hur väl nationalhoroskopet in-
stämmer. Sverigehoroskopets ascendent-

härskare för tankarna till Plotinus liknande av själen till Afrodite (Venus) 
och hennes degradering från gudinna till prostituerad närhelst hon vän-
der blicken från den noetiska intellektsvärlden ner mot den materiella av-
bilden. Uppenbarligen tänkte Plotinus i termer av enkel ideologi, snarlik 
astrologins metoder att bedöma själens grad av fallenhet. På det metafy-
siska planet övertar Solen rollen som Gud när den enskilda själen repre-
senteras via Venus, som feminin. Likväl kontrar hinduisk astrologi Ploti-
nus tanke, som hotar göra Sverige till en prostituerad med inget annat än 
pengar i tankarna hos både hög och låg. Ascendenthärskaren Venus är en 
god kraft i det nationella livet tack vare den underliggande styrningen 
från måttfulla Saturnus.5 Vi har dock redan satt hur den svenska folksjälen 
är påfallande materialistisk och begränsad till sin omedelbara närmiljö, till 
det privata egna hemmet, men också att Venus ägare, Gränsdragaren, står 

4 Inspirationskälla till det en gång så populära barnprogrammet Fem myror 
ärfleränfemelefantter

5 Afrodite-Venus som i grunden felorienterad själ, ”prostituerad för mate-
rien” uppstår som noterat med den tamasiska, venusianska Oxen i öster.
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i 9e utlandshuset. Det är typiskt att medierna av och till konstaterar hur 
nysvenskar tenderar att förbli ointegrerade i det svenska samhället, att 
högutbildade ger upp och lämnar landet inför den svenska arbetsmarkna-
dens bottenlöst inkompetenta rekryteringsförfaranden, med flera exem-
pel. Nationens folksjäl inkrupen i sitt fjärdehusprivata vill helt enkelt inte 
ha med omvärlden att göra och invandrarna märker direkt det här natio-
naldraget. Däremot reser svenskarna som sagt gärna utomlands. Sådana 
här motsägelser är vanliga i en människa och även i en nationell psykologi.

 Om än inte horor för pengarna är en direkt tvetydig sida att Sveri-
ges Venus, avvägningens planet, gått ned sig i den rumsliga utsträckning-
ens och massans element. Vi är ett torftigt mätande och vägande folk av 
kroppsbyggare, anorektiker/bulimiker alternativt uppsvullna och olyck-
liga  själar – allt blir somatiskt i detta land! Venus i Jord får oss att kvantifi-
era varenda liten kvadratmillimeter och ska ha ut bästa pris (eller värde). 
Läser man annonser för begagnade prylar märker man hur svenskar ofta 
tenderar att överskatta andrahandsvärdet på särskilt kostsammare ting. 
Det är det gamla Fattigsveriges trauma som sitter fast och här är det inte 
bara Venus som spelar in utan tendensen att tro i princip väl använda 
saker fortfarande är värt trekvarts nypris bottnar i det oförlösta traumats 
Mars i pengarnas Oxe i 8e korruptionshuset. Men redan nu har den lyhör-
da läsaren anat att det är Eliten som avsiktligt håller folket nere på denna 
gnetiga nivå. Med en lång tradition av att konstruera och montera upp-
mätta ting (IKEA) fanns en positiv öppenhet för tankar i omvärlden som 
med 80-talet och nyliberalismen importerades men där efter många blinda 
år allt fler höjde en varnande röst för att räknenisseriet börjat övergå i ga-
lenskap.  Ett exempel är det importerade begreppet NPM – ”New Public 
Management” – som en överföring till det offentliga av gamla tiders onda 
fabrikörer och deras tidsstudiemän som övervaknade produktionspro-
cessens effektivitet. Tid är verkligen pengar i Jordelementets begränsade 
verklighetsuppfattning och den som händelsevis själv står över Jord-rea-
lismen men utnyttjar dess mantra för egen vinning, är värst av dem alla. 
Sverige hade historiska förutsättningar att gå till ett extremläge även här 
och rödgröna tidningen ETC konstaterade 2018 i en ledare att svenskarna 
höll på att styra och mäta ihjäl sig. Ledaren nämner boken The Tyranny of 
Metrics av Jerry Z Müller och hur den beskriver en samtida fixering i väst 
att mäta allt mellan himmel och jord. Ingen kan undgå den här sjukdo-
men och problemet uppstår när det som inte enkelt låter sig mätas efter 
räknenissarnas uppställda kriterier sållas bort, hur viktiga dessa omätbara 
aspekter än är för verkliga människor. Ledarskribenten: ”Plötsligt strävar 
man efter att uppfylla de mätbara målen… och…när det finns pengar med 
i spelet uppstår dessutom ofta fusk, som vi sett i Sverige exempelvis när 
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det gäller betygsinflationen på friskolorna.”6 Utifrån Wolfgang Smiths kri-
tik mot förvriden vetenskapsmentalitet låter det här besynnerligt likt den 
matematiska fysiken som enligt Sir Arthur Eddingtons analys skapar den 
verklighet man redan formulerat i det matematisk-fysiska experimentet. 
”Som man frågar får man svar.” I sina funderingar över 1900-talets kvant-
mekanik, en räknenissarnas tour de force, konstaterade Smith: 

”En kvantmekanisk sannolikhetsdistribution [materia finns ju 
inte längre, bara sannolikheten att vid ett mättillfälle hitta en par-
tikel på ett visst ställe] kan samplas och därigenom ”observeras” 
och just därför att sannolikheterna ifråga refererar till två skilda 
ting eller händelser på det kroppsliga [det verkliga] planet. Det 
faktum att man kan närma sig dessa sannolikheter från två håll – 
via teori och via mätning – är just exakt det som öppnar dörren för 
ett positivistiskt eller operationellt slag av vetande av Francis Ba-
cons slag, vilket är vad som driver vår västerländska teknologi.” 
(Science & Myth, s. 38)

I brist på hemvävt Nobelprismaterial inom fysiken har Sverige sugit åt 
sig samtidens värsta olater och applicerar dem hejdlöst inom enklare om-
råden som i styrning av hunsade stackars hemvårdsbiträden övervakade 
i sin effektivitet av de smarta mobilerna. Det är inte svårt att se Sverige 
obekymrat anamma samma teknikfascism som Charlie Chaplin varnade 
för i sin film Moderna tider. Människan bojad vid maskinen är tillbaka igen, 
trots att den mänskliga närvaron inom industrin snabbt minimeras genom 
automation (”robotar” på folklig svenska). Slaveriet under maskinen har 
istället gjort storstilad comeback via de smarta mobilerna som skapat män-
niskor i beroendeförhållande till de mätsystem som pulserar i bakgrunden 
av de ytliga distraktioner ”apparna” erbjuder.7 Dessa illistiga ”appar” 
är utskott på kapitalisternas kontrollsystem – lika effektiva som någon-
sin statlig övervakning i en diktatur. Även om positivismen som filosofi 
är stendöd har näringslivets inneboende mörker absorberat den själlösa 
utblicken hos en filosofi som med 1800-talsmaterialismens landvinningar 
hävdade att bara det mätbara var värt att beakta, och gjort den till norm i 

6 www.etc.se/ledare/vi-styr-och-mater-ihjal-oss

7 Efter att undertecknad bloggat om ”it-fascismens” degradering av ”an-
vändaren” under säkert sex-sju år, kom tiden slutligen ifatt. Särskilt Dagens Ny-
heter ägnade under 2017-18 åtskilliga artiklar åt det svenska mobilmissbruket men 
naturligtvis inte på ett övergripande plan utan som i den djävulska wellness-dis-
trationen. Söndra och härska, få undersåtarna och fixera sig vid sin egen hälsa så 
att de inte upptäcker ohälsan i Systemet!
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den sekulära västvärlden. Sverige, med sin förkärlek till vinkelhakar, mät-
ning och montering, gick rakt i fällan och nu mäter vi människor som om 
rasbiologin aldrig varit försvunnen (mer om det ämnet senare).

 Utan att vilja ont är nationalhoroskopets ledande faktor, kärleks-
gudinnan Venus ändå något av en kurtisan, en havets lockande siren.8 
Sverige är, inte minst genom PR-verksamheten vid Svenska Institutet en 
pinuppa som sätter griller i huvudet på utländska män och internt ger en 
folksjäl benägen att jaga mätbara förbättringar av den egna ekonomin eller 
den egna attraktionskraften. Det går inte att komma ifrån att högerreger-
ingen Reinfeldt via ROT-bidraget öppnade helvetets portar till den låga 
och näriga sidan inom människan. Han skapade det otyg som t.ex. en f.d. 
ekonomireporter i SvD oblygt beskrev som sin ”bostadskarriär”. Den ky-
ligt positionsmedvetna och teknokratiska samhällsklättraren Stenbocken 
äger Venus och i svenskhoroskopets fjärde hus för hem och bo ytan ska-
das denna själsnära och behagliga zon genom att reduceras från en sinnlig 
plats till ett statusprojekt eller rent av bara en handelsvara. Det har skrivits 
mycket om flocksvenskens opersonligt inredda hem, politisk korrekthet 
tar vid där själen förtvinat och alla snyggar till hemmet på samma sätt. 
Ingen vill riskera marknadsvärdet på boendet genom att avvika från hem-
inredningsmagasinens föreskrifter! Drevmentalitten har internaliserats 
hos var och en av medborgarna.

 Svaret på frågan om Sveriges Venus är Plotinus gudinna eller en  
prostituerad svajar som synes lite hit och dit. Horoskop innehåller sällan 
helt svarta eller vita budskap, mer ofta nyanser av grått. Trots Venus tek-
niska klartecken som en av ”de goda” finns det sidor man vill värja sig 
mot. Att dessutom feminism delvis sorterar under kvinnoplaneten Venus 
gör frågan ännu mer komplex. Det inte är tu tal om att svensk feminism 
traditionellt har handlat om lika lön för lika arbete – och den kampen ska 
man vara oerhört cynisk att avfärda som ett ”horande efter pengar”. Men 
ytterst sett är det ändå vad det handlar om, ett pseudoprojekt som inte 
ens vågar ta i det verkliga problemet – det ekonomiska systemet som så-
dant. Nationalshoroskopets Venus-i-Stenbocken är en kvinna som säljer 
sig lätt till makthavare som lovar henne guld och gröna ängar! Venus är  
ju ägd av Patriarkatet eller Saturnus! Och inget nytt under solen i Sverige. 
Det var det här förhållandet Hasse och Tages film Äppelkriget redan 1971 
satte  fingret på: vissa svenska profitörers själlösa exploatering av naturen 
(Venus-i-Stenbocken kommer farligt nära att reducera kvinnan till enbart 

8 Liknelsen är förvisso inte den bästa, om man ser till hur ofruktsamt snus-
torr den svenska Venus i återvändsgränden Jord är.
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”naturen”). Med årens gång visade sig duons varningsrop ha varit förgä-
ves och idag, inte minst via NPM, är svenskarna västvärldens mes skräm-
mande offer för effektiviseringssjukan – den icke-kreatives sätt att söka 
tjäna mer pengar genom att plåga livet ur alla med slavdrivaren Saturnus 
metoder. Betydande delar av folket har t.o.m. internaliserat den här ”de-
monen” att döma av gatubilderna i författarens hemstad Stockholm under 
00-talet. Här ses ändlösa rader människor som dagligen ränner runt i hög-
teknologiska joggingkläder med plågade ansiktsuttryck. Via tekniska mät-
apparater de frivilligt monterat på sina kroppar är de frivilligt uppkopp-
lade mot någon osynlig hälsofascist till fader där uppe i ”molnet”. Dessa 
var barn av sin tid, landets lättledda förlorare som det skulle visa sig. För 
om de var villiga att bjuda företag och försäkringsbolag på ”rådata” un-
der den naiva parollen att ”den som inte gör något fel behöver inte oroa 
sig” (över övervakningssamhället), vem vet vad mer den sekulariserade 
urbana svensken var villig att acceptera och t.o.m. bejaka? Experimentet 
på laboratorieråttorna hade knappt börjat vid denna tid. I folkets flåsan-
de i joggingspåret, blicken mot handledens fitness-klocka med data om 
ögonblickets form, rörde sig svenskarna sakta mot komplett galenskap. 
Tekniken kan hacka sönder livsupplevelsen i precis hur många små mätö-
gonblick som helst och det är ingen slump att det internationellt kända 
begreppet ”Stockholmssyndromet” myntats här – tanken att brottsoffret 
efter ett tag identifierar sig så starkt med förövaren att man tar skurkens 
parti. I det här fallet handlar det om relationen mellan anställd och arbets-
givaren med en alltmer fascistoid syn på hur vältränad (naturligtvis rök-
fri) arbetskraft ska se ut. Sveriges naiva förhållande till tidsstudiemännen 
(tidstjuvarna!) resulterar i ett folk av fragmenterade slavar, på hugget i det 
lilla men idioter om det större spel som driver dem runt, runt. Sannerli-
gen om inte nationalhoroskopets ledande planet Venus – anpassbarhetens 
symbol – också är något av en förbannelse bakom sitt sköna yttre. Kanske 
inte Venus i sig, men därför att horoskopet innehåller andra och större rö-
relser som använder denna i sig enkla, naturliga och sunda Venus för sina 
egna dunkla syften...

 Mer neutralt kan Sveriges venusianska ascendent beskrivas som 
att den sociala nivån är viktig för landet, Vågen är en sällskapligt Luftteck-
en, även om Venus i inneslutna 4e huset gör folket en smula baktungt: det 
tenderar att fastna i tv-sofforna hemmavid eller föredra privata och slutna 
sällskap med mindre det upplever sig som en i Gräddfilen – då ses ett flam-
boajant och spelat överklassbeteende. ”För det är jag värd.” Vad Vågascen-
denten fr.o.m. 1974 och framåt röjer, är det tydliga avtrycket av årtionden 
av social ingenjörskonst, det gamla Välfärdssamhället som nu resulterat i 
ett komfortabelt 4e hus, de svenska Hushållen i vilka den Lilla Välgöraren 
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(Venus) på det hela taget lindrat den fattigdom som Stenbocken så ofta 
betecknar (vilket kan förklara paradoxen att det också är här vi finner det 
allt annat överskuggande drivet mot makt och resursansamling). Ambien-
sen i ascendenthärskaren Venus position kan inte nog understrykas! Den 
tar ner de höga luftslotten (planeringen) till den konkreta och materiella 
nivån. Venus står i organisatoriska och byggmästarlika Stenbocken och i 
nationens fjärde hus värnas materiellt välmående och fred på hemmaplan. 
Svenska folket kunde helt enkelt inte hejda sig när högerregeringen stack 
åt alla (utom de köpsvaga) möjligheten att subventionerat kunna pimpa 
sina hem ytterligare. Sverige har nu så mycket nysvensk arbetskraft av ty-
pen ”jag kan såga och slå i en spik” att man måste sätta denna i någon slags 
verksamhet alltsedan ”arbetslinjen” är den enda lösning politikerna klarar 
att formuera. Den linjen klänger de fast vid, trots att den tillhör gårdagen. 
Det var därför sossarna inte helt ville ta bort RUT och ROT, dessa skamliga 
borgerliga mutor. Då hade socialdemokratin alienerat sig från den breda 
massan i mitten, de som just börjat få (inbillad) vittring på livet i 5e husets 
gräddfil.

Svenskarnas intresse av hälsa och sjukvård

Ur Överhetens perspektiv må den lönsamma exporten av krigsleksaker 
till nattsvarta regimer stå högst på listan över angelägenheter. Ur folkligt 
perspektiv är nog motståndet mot vårdprofitörernas angrepp mot en sjuk-
vård där alla erbjuds fullgod hjälp det viktigaste. Staten vill se mer pengar 
omsättas i meningslösa avknoppningar som alla har lönsamhet och vinst 
som ledord. Folket vill istället ha kvalitet i sina möten med samhället, 
dvs. med andra människor. Jordens verklighetsbeskrivning mot Luftens. 
Ascendenthärskaren Venus ger som noterat en tydlig orientering mot det 
fysiologiska via ett Jordtecken, och intresset för det systemiska, det orga-
nisatoriska, härrör från Saturnus i intellektuellt överblickande Luft. Väs-
terlandets materialism passar väl med Sverigehoroskopet: Saturnus som 
den ”yttre konturens” planet som ägaren av Venus gör gymbesökande 
svenskars bisarra intresse av ”body shaping”, kroppskultur, begriplig. Inte 
minst porr- och modeindustrin har planeterat en mental luft-schematik i 
huvudet på denna befolkning och sedan apar massorna efter och smörjer 
nationalekonomin samtidigt som de hämmar sin egen mentala tillväxt. I 
själslig frigiditet har både man och kvinna (även om Venus primärt de-
noterar kvinnan) blivit främlingar för sina egna kroppar och betraktar sig 
som slavdrivare som piskar och formar kropparna till den stil som reklam, 
medier och underhållningsbranschen stereotypt basunerar ut. När Sverige 
”pånyttföddes” 1974 år var undertecknad i de lägre tonåren och flyttade 
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samma sommar från en småstad på västkusten till Stockholm. ”Lanti-
sarna” hade åsikten klar om Stockholm och varnade för behovet av både 
gasmask och den överhängande risken att bli knarkare! Så lågt var Stock-
holms anseende bland de unga utanför Storstan på den tiden. Men varken 
där eller i Stockholm existerade förrän några årtionden sedan den kropps-
hysteri som på senare år kulminerat i rent fascistiska krav från arbetsgi-
vare. Vit vite av avskedande måste de anställda på sina ställen leva upp 
till någon chefs missbrukarmentalitet och obalanserade syn på kroppslig 
fitness, på ariska övermänniskokroppar som tydligen har blivit mode nu 
igen (se bara Hitler Jugend-frisyrerna som återkommit för män).

 Givet landets onda kollektiva karma, den gamla svenska rashy-
gienen och månandet om vårt ”rena blod” (och övergreppen på svagsinta 
och samer), följer att även dagens Sverige uppvisar ett abnormt intresse 
för friskvård. Sveriges arbete under 1900-talet på att få bukt med Lortsve-
rige (rasismen som en variant, den pekade ut viss ”mänsklig lort”), har 
idag lett till medborgarnas internalisering av det gamla statliga påbudet: 
de arbetar frivilligt på att toppa sina fysvärden på gymmet för att undvika 
att pekas ut som mindre värd. Hälsovården är ett närbesläktat och lika 
gott exempel på ett stående svenskt tema. Men tyvärr ingår också hälso-
vårdens förfall i takt med högerns frammarsch intill kulmen nåddes (?) i 
Moderaternas makalösa skandal i Stockholms Läns Sjukvårdslandsting. 
Anförd av Filippa Reinfeldt skapades slutligen det obegripligt dyra och 
inte ens fungerande skrytbygget Nya Karolinska.9 Här förtjänar att påmin-
nas om den galopperande girigheten hos dem som fått kläm på Sverige-
horoskopets 5e privilegierade hus: ”På tio år har de högst betalda cheferna 
inom Stockholms Läns Landsting ökat sin medelinkomst med ca 70%, från 
77 000 till drygt 129 400 kr/mån.”10 Direktören som citeras i Vårdfokus 
artikel är förstås Melvin Samson som Karolinska stolt rekryterade till Sve-
rige 2014 och som snart fick känna på det svenska kaoset under en ”pla-
netär cykel” utmärkt av överambitiöst vanvett (se kapitel 8). Det var Sam-
son som länge försvarade Karolinska Institutets likaledes internationellt 
handplockade prestigehöjare, kirurgen Macchiarini. Jo, nog verkar hela 

9 Det kallades Nya Karolinska Universitetssjukhuset för några år sedan, 
men från 2018 tycks medierna ense om att inte befläcka universitetsväsendet – ut-
ländska, inkomstbringande högskolestudenter får inte skrämmas bort, och ”många  
intäktsbäckar små”...  Nu kallas detta Babels torn istället Nya Karolinska Sjukhuset 
(NKS), rätt och slätt. Det är möjligt att akronymen står för Nya Karolinska Solna 
– en moderatstyrd kommun känd för att bygga onödiga mastodontarenor, så kom-
plexfyllda inför grannkommunen Stockholm...

10 Karolinskas sjukhusdirektör tjänar tio gånger mer än en sjuksköterska, 
www.vardfokus.se , oktober 2016
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Sverige ha underlägsenhetskomplex visavi ”utlandet” (9e)! Fixerings- och 
depressionsplaneten Saturnus står där. Visserligen är Saturnus ”verksam 
välgörare” för Vågen som rollmask men i botten finns alltid något av pla-
netens negativa egenskaper. Den är underklassens och armodets planet 
i hinduisk astrologi och som fundamentet eller disponenten till vårt 5e 
gräddfilshus anar man att den kollektivistiska Vattenbärare som där teck-
nar den begränsade privilegiegruppen (övre medelklass och överklass) i 
princip är gårdagens svenska fattighjon som nu  fått ett hjärnsläpp och 
omvandlats till nyrika, måttlösa klippare. Tidsandan besmittade dem ef-
tersom de alltämt var fattiga i sina själar. Det är sådana här människor 
som ute i moderata Stockholmsförorten Bromma sågar ner kommunens 
träd för att höja värdet på det egna boendet – själviska skitar. En nation 
vars företagsledare resulterar ur ett land med snabb växtvärk blir tunna 
luftbubblor och medierna har hur roligt som helst åt att sticka hål på alla 
dessa uppkomlingar som ofta gör bort sig i samma sekund de får makt-
positioner. Pensionärsbedragarna på Allra var en sådan  skandal i närtid. 
Melvin Samson, med illuster bakgrund inom mag- och tarmforskningen 
har försvarat sig med att Dagens Nyheter orättfärdigt sökte dra parallel-
ler mellan Macchiarini och hans konstgjorda och dödliga luftstrupar och 
den härva Samson därnäst landade i.11 Avslöjandet att han och ledningen 
mycket väl visste att patienter skulle få offras ”för det större goda” (flytten 
till det nya skrytprojektet) var svårt att ens kommentera. Stockholm Läns 
Landsting innefattar den sjukvård Filippa Reinfeldt basade över 2006-14 i 
samband med högerns utförsäljning av sjukvården till privata vinstdrivna 
företag. Efter ”karriären” med Nya Karolinska gick hon i  brådstörtad exil 
och anställdes som ”expert” hos en av vårdprofitörerna. Från Aftonbla-
det12 i januari 2014 påminde om vidrigheterna i svensk sjukvård vid den 
här tiden och vilka kostade borgerligheten den tredje mandatperiod.13 Tid-
ningens ledarkrönika beskrev en upprörande scen inifrån Danderyds sjuk-
hus (moderat territorium) och ett sorgset nyhetsankare på TV4 som såg sin 
mor gå bort i en allt sjukare svensk sjukvård med absurda lönsamhetskrav 

11 Kaos resulterade efter att Karolinska bara mäktat hälften av sin projekte-
rade flytt till Nya Karolinska under 2017 och cancervården gick rakt åt pipan.

12 www.aftonbladet .se/ledare/ledarkronika/andersl indberg/
article18203713.ab

13 En tredje period hade i synnerhet Fredrik Reinfeldt hett åstundat då den 
skulle ha givit honom rätt till en skamligt hög tjänstepension som tack för den 
skada hans privatiseringspolitik åsamkat landet. När väljarna 2014 tackade nej till 
mer av ”Stridshingstens” politik avgick han purket och med omgående verkan och 
hittades strax i knät på Bank of America Merrill Lynch. Där fanns de  hett eftertrak-
tade pengar de svenska väljarna snuvat honom på.
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över sig. En av många ögonblicksbilder som visade hur Sverige i denna tid 
bara handlade om Överhetens jakt på antingen Prestige eller Stora Pengar 
(”ond” Jupiter), eller båda samtidigt, och överhuvudtaget inte brydde sig 
om att Sverige än gång föddes med de mänskliga relationernas Vågascen-
dent som sitt ledande tecken. 

 
 Eftersom Filippas ex-make redan figurerat i texten kan det vara 
intressant att kort notera hur en annan förrädare av landets i grunden 
goda, om än lite kyligt organisatoriska Venus, ser ut. Åter Solen som mar-
kör för 1a jag-huset i brist på klockslag, dvs. fokus på den agerande och 
beslutsfattande sidan. Det stämmer bara alltför väl att den statiska och in-
stinktivt materialistiska Oxen (en symbol för Terra eller Jordmodern själv) 
varken har Venus på sin sida och heller inte den rika överhetens Jupiter. 
(Jupiter i sitt fulla majestät har Jorden som sin fotapall men skulle aldrig 
direkt beträda  en så låg plats. ”Ingen materialist kan se Gud och leva.”) 
Men dessa två naturliga välgörare, båda i en lägre manifestationsform 
med relation till ekonomi (på väldigt olika magnitud) förvandlas nu till 
verksamma illgörare. Dessutom har de gått samman i konjunktion och be-
finner sig i moraliskt dubiösa 3e huset för intellektuell verksamhet och 
kommunikation. Förutom att Filippa redan under sin politiska tid gjorde 
sig otillgänglig för reportrar (3e = medier) avslöjar dessa onda svampar i 
näriga Vattentecknet Kräftan precis vad romaren Plotinus menade med att 
hans själssymbol Afrodite (Venus) förvandlades från gudinna till hora när 
hon vände blicken bort från himmelen och ner mot det materiella. Oxe och 
Kräftan tillhör båda den negativa polaritetern och indikerar därför en na-
turlig dragning bort från den högre verklighet som enbart skänker själen 
dess ärbarhet. Att kvinnan saknar ekonomiskt vett finns också mer än en 
vag antydan om i stjärnorna. Hon medgav efter säkert ett år av alarme-
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rande tidningsskriverier att ”misstag” begåtts i det som blev NKS-skanda-
len. Det ser inte bättre ut än att NKS sjukvårdsdirektör Melvin Samson är 
skuren ur samma tyg. Här används istället Solen i venusianska Vågen för 
1a huset vilket borde innebära Venus i hennes aspekt som gudinna, place-
rad i ett Lufttecken och därmed med en humanistisk utblick. Men vid 
denna födelse är Venus tekniskt ”fallen” i stadiet före den sociala och rätt-
viseorienterade Vågen. Jungfrun är ett Jordtecken som skyggar inför ste-
get ut i full sociabilitet. Jordbrukaren håller sig på sin jordlott, sår för att 
skörda sina händers arbete, och är ett närmast antisocialt tecken som – pre-
cis som ”Jungfrun” antyder –  fruktar den erotiska debuten i Vågens (Ve-
nus) tecken och finner det enklare att ”satsa på sig själv”. Men om sjukhus-
direktörens soltecken är Vågen, då blir den eftersläntrande Venus ett 
problem. Precis som med Sverigehoroskopet reduceras Luft till en fråga 
om Jord. I djupet är han dessutom en självtjänande individualist (till skill-
nad från Sveriges Venus i ett universellt zodiaktecken, vår Venus vill uni-
versellt gott, även om 4e huset tecknar det brittiska talesättet ”charity be-
gins at home”). Och fullmånen förvärrar snarare berättelsen, trots att den 
sägs indikera en positiv vässning av vakenheten eller den kognitiva kapa-
citeten. Hellre en halvtrög och snäll människa än en knivskarp egoist!

  Bioetikern Hans Jonas 
betraktas som en av judenhetens 
främsta tänkare under 1900-talet 
och var född under samma fullmå-
ne, men med Ljusen omkastade 
(Solen ”upphöjd” i Väduren och 
Månen i Vågen). Det går inte att be-
tvivla att Samsons internationella 
meriter pekar på en högre än ge-
nomsnittlig intelligens, men till 
skillnad från Jonas har han ingen 
glädje av den Stora Välgöraren Ju-
piter. För Jonas SolVädur i 1a huset 

är Jupiter sin essens trogen även i verksamhet, den är en verksam välgörare. 
Ej så när SolVågen placeras i 1a. Där Hans Jonas hade sin fenomenala Ju-
piter i intressant läge i 11e huset – den goda daimonens sektor – där ser 
sjukhusdirektören ut som vilken småaktig borgare som helst, en ”egna-
plånboksmänniska”. Samsons verksamt onda Jupiter landar i 2a huset för 
egen ekonomi och det börjar nu stå helt klart att han till att börja med valde 
medicinutbildningen, medveten om var storkovan fanns... Att Jupiter i 
Skorpionen korresponderar mot mag- och tarmsystemets utlopp i anus är 
naturligtvis en träffsäker koincidens, men lyckans Jupiter kanske kan sä-
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gas ha lett honom att vilja titta djupt in i anus med löftet om stor framgång 
där. Som man sade på Medeltiden: Djävulen har sin ingång genom ända-
lykten.14 Att sjukhusdirektören haft en god karriär trots att både Solen och 
Mars är verksamma illgörare i Vågen när detta tecken intar 1a huset, kan 
enkelt förklaras: hittar man bara ett legitimt område för sina planeter, gör 
de alltid nytta. Här fokuserar alltså Samson på mag- och tarmproblem och 
därmed kan han göra karriär just med en ond olycksbringare (Mars) och 
den allmänna symbolen för liv och vitalitet (Solen) i dess ”fallna” (och här 
t.o.m. verksamt onda) läge. Men faktum är att det här hopas nog så många 
illavarslande bud, och den intelligenshöjande fullmånen blir, som sagt,  en 
kritisk faktor. Sinnelagets Måne, som borde vara lyhörd och följsam mot 
den kognitiva urkraft Solen är, disponeras av den prominenta och verk-
samt onda Mars. Dessutom släcker Solen ut Mars eftersom den senare fal-
ler inom dess nära omkrets (”orb”15). Alla dessa indikationer sammantaget 
antyder en ohörsam människa som inte verkar beakta sitt reflektiva sinnes 
fördjupning utan forcerar sin solära vilja på omgivningen. Att Vågen tap-
pat intresse av social jämvikt visade redan den fallna och undanskuffade 
(till 12e förlusthuset) Venus. Här finns ett flertal indikationer samlade på 
det som brukar kallas en ”sociapatisk chef”. Samson ignorerade mycket 
riktigt varningarna för att patienter skulle dö under det borgerliga kaoset 
med nya skrytsjukhuset. Det kanske är tid för Sveriges arbetsgivare att 
sluta skräna om kompetensbrist inom landet om det är så här det ser ut i 
deras egna huvuden. Att uppställa så hybrisartade mål att själva projektet 
inviterar sammanbrott av det slag som det episka fiaskot NKS illustrerar, 
hjälper heller inte. Sjukhusdirektören är ett bra exempel på hur en i sig god 
Saturnus i 9e utlandshuset blir en annan och mer olustig historia när im-
porten går direkt in i Elitens och Ledarnas 5e hus. Något sjukt i denna re-
gion av nationalsjälen förorenar allt vi tar in och ger en svensk ”make-
over”!

 Undertecknad har bloggat mycket genom åren om den fatala pla-
netära ödescykel Sverige genomgick 2002-20 och som hinduerna karak-
täriserar just som en vansinnig tid av (nationell) hybris och därmed ett 
intellektuellt sammanbrott. Sverige siktade så mot stjärnorna att landet 
imploderade på tusen och ett sätt. Landet kommer aldrig mer att hämta 
sig.

14 En  varning för homosexuellt beteende, kan förmodas.

15 Engelskans ”orbit” går tillbaka på den geocentriska världsbildens hjälp-
teori att planeterna utöver sin cykliska rörelse också tar små extra piruetter, s.k. 
epicykler.
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Teknokratin och den torftiga ingenjörsmentaliteten 

Den svenska ingenjörsmentalitet som i vår tid slagit över i mätvansinne 
går hand i hand med samtidens IT-fascism. Svenskarna visade sig mer än 
villiga att abdikera sin självkontroll och låta Storebror ta över! Dumheten 
hördes, som nämnt, i argument som ”den som inte har fuffens för sig be-
höver inte frukta massövervakningen.” Det krävs mångårig eller högin-
tensiv manipulation av en befolkning för att skapa sådana jubelåsnor som 
med tindrande ögon kastar sig över den senaste smarta mobilen som en 
– hur lång är produktcykeln? – vartannatårsritual. Astrologiskt kan man 
peka på sambandet mellan horoskopets femte och tredje hus (uppblåst Sol 
och Jupiter påverkar intellektet) - hur vi tänker om oss själva, altjämt stor-
svenskar med enbart gott att ge världen trots att sanningen närapå är den 
motsatta. På det folkliga planet motsvarar 3e husets tankestrukturer en 
viss präktig självgodhet. Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702) var under pågåen-
de svensk stormaktstid så uppblåst att han ville knyta legenden om Atlan-
tis till Sverige, trots att Platon uttryckligen lät sin uppgiftslämnare placera 
kontinenten rakt över Atlanten, bortom Gibraltar sund.16 Rudbeck tycks 
också ha missat att myten faktiskt fördömer atlantiernas hybris, en skugga 
som därmed också föll på svenskarna. Teknokrati är avhängig av förmå-
gan att precist mäta och väga och via död kvantitet lära sig kontrollera och 
kanske också profitera på både livet i stort och de levande människor som 
inte valt ingenjörens väg och därför anses som lovligt byte. Sverige kan 
härleda en del av sin nuvarande kontrolldårskap till taxonomen Carl von 
Linné, vars kända födelsetimma träffsäkert gav honom en saturnisk Sten-
bocks utblick. Att härskaren Saturnus, placerad i Jordelementet också kon-
trollerade hans solära intelligens, visar hur hans ande besatts av mätbar-

16 Rudbecks horoskop har en Sol och Måne i ett intressant och minst sagt 
överdramatiserande förhållande. Solen i härskarläge i Lejonet upplever sig natur-
ligt stå i centrum för allt stort, viktigt och överdådigt och sparringpartnern Måne 
– som skulle kunna reflektera detta Lejon med intelligent kritik via t.ex. de mer-
kuriska Tvillingarna eller Jungfrun – ”väljer” här att stå i ogenerat och oreflekterat 
känslosamma och nationalistiska Kräftan! 

 Den populistiska sidan hos Rudbeck saknade inre spärrar eller realism 
och hade sannolikt fungerat bättre i vår tid, med kanaler som drömfabriken Hol-
lywood och ett internet fyllt av informationssörja av den typ Eld/Vatten-sensatio-
nalister fyller sina inre sinnen (Månen) med. Tomma föddes de till världen och lika 
tomma kommer sinnesmissbrukarna att lämna den. Enbart de som bygger sin in-
tellektuella inre kropp har haft något för mödan med jordelivet. De gamla grekiska 
filosofernas förmaningar lika sanna idag som någonsin, särskilt som Överheten 
nu hypnotiserat den arbetande västerlänningen med teknologins distraktioner. Att 
IT-ledarna själva avstår sina egna uppfinningar, säger en del.
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hetsprincipen och av att systematisera naturen.17 Jordtecknet Stenbocken 
är byggaren och konstruktören i den konkreta verkligheten. Men bygget 
fortskrider efter en plan eller en ritning. Den svenska framgångssagan lig-
ger således inte i byggandet som sådant utan i det intellektuella Luftele-
mentet, i arkitektkontoret en våning upp. Att Sveriges ascendenthärskare 
Venus (och kvinnor) således visar kärvänlighet inför hantverkare och vårt 
internationellt kända varumärke IKEA18 är en lättbegriplig koppling, men 
det är nationalhoroskopets ingredienser i Luft och i synnerhet elementets 
koppling till det 5e lek- och kreativitetshuset som indikerar fallenhet för 
att modellera. Att Solen faktiskt befinner sig i sitt eget hus skulle garantera 
en uppfinningsrikedom oavsett element eller zodiaktecken. Sverige före-
faller lyckligt lottat jämfört med de flesta andra nationalhoroskop och det 
är svårt att föreställa sig en i teorin starkare solplacering än i femte huset. 
Att Solen i Vattenbäraren disponeras av sin fiende Saturnus är naturligt-
vis en av astrologins många paradoxer. Solen är lyskraft i denna världen 
medan Saturnus (i den positiva polariteten) hänför sig till den osynliga 
världens kartritning/direktiv, den skissar upp former för Livet att ikläda 
sig. Svenskar gillar att vara bakom ridåerna-regissörer och det är den sa-
turniska tonen som gör Sverige till ett humant men reserverat (och smått 
mästrande) land. Den som vaknar upp ur de kollektiva myterna börjar 
dock snart skönja Saturnus förbjudande gränslinjer överallt. 1974 års karta 
beskriver perfekt hur den sociala ingenjörskonsten vid tiden ännu ägde 
full kraft. Inlevelsen i andras luftslott är det si och så med. Var man än sät-
ter den historiska starten  för landets samhällsbyggartradition har den en 
parallell i teknokratin. Siffror och statistik åberopas numera till leda, men 
Solen i Luft och ”ägd” av Saturnus har inte en tillstymmelse till passion el-
ler förståelse för det verkliga livet. Nyss såg vi hur teknokratmentaliteten 
till och med fördärvat svenskarnas syn på sina egna kroppar. Många av 
dem tror att de är sin genuppsättning… Ordet torftig är på sin plats efter-
som nationalhoroskopet helt saknar Olof Rudbecks frejdigt fabulerande 
inlevelse i det egna via den fantasirika kombinationen Månen i härskar-
läge i Kräftan. Det är Vattenelementet som på ett psykologiskt plan mot-
svarar känslomässig inlevelse eller empati. Månen är också en indikation 
om detsamma men i Sverige fungerar den prominenta Månen i ett fram-
hävt hörnhus närmast som motsatsen. Nationen innehåller på sin lägsta 
nivå ett oförlöst Barn (Väduren) som dessvärre har en oral fixering (mun-
nen, föda, pengar för att köpa trygghet). Så länge nationen drivs av detta 

17 Sideriska innehåller några texter om Carl von Linnés horoskop:  siderisk.
blogspot.com/search/label/Carl%20von%20Linn%C3%A9

18 Grundaren Ingvar Kamprads horoskop rymmer inga kopplingar till Sve-
rigehoroskopet men passar väl med 1809-kartans äldre nationalsjäl.
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ihärdigt kvardröjande eko från Fattigsverige är empatin alltför outvecklad 
för att bjuda den iskalla teknokratin motstånd. Därför fortsätter kvinnoyr-
kena att värderas lågt medan män som Nya Karolinskas sjukhusdirektör 
via sitt lilla aktiebolag rakar åt sig så mycket man nu kan i detta land. 

 Faktiskt, frånvaron av en enda planet i Vattenelementet indikerar på 
sitt sätt Sveriges extremism. Liksom Venus i Jord i ”djupa” 4e (ett Vatten-
hus) stannar vid den fysiska ytan, omvittnar frånvaron av planeter i Vat-
ten att nationalpsykologin har en överbetoning på torftig rationalism. Hör 
t.ex. 2018 års valfläsk från dåvarande finansminister Magdalena Anders-
son, i delar skrivet på ett förrädiskt indirekt sätt och med adress samhällets 
högerröstande toppskikt, Etablissemanget. Hon tigger faktiskt om fortsatt 
förtroende från Överheten ännu en mandatperiod:

Andelen försörjda genom de offentliga försäkrings- och ersätt-
ningssystemen befinner sig på den lägsta nivån sedan 1981. Män-
niskor med svag anknytning till arbetsmarknaden möter högre 
förväntningar. Nyanlända utan arbete möter nu samma krav som 
andra arbetssökande. De möter också fler möjligheter som extra-
tjänster, moderna beredskapsjobb och studiestartsstöd. Tiden för 
att etablera sig på arbetsmarknaden har nästan halverats. Lång-
tidsarbetslösheten är den tredje lägsta i hela EU.19

Finansministern söker mota bort kritik från högern om att Sverige är ett 
bussigt land som med Reinfeldts gamla men alltjämt livskraftiga ord från 
Det sovande folket skulle vara ett ”mentalsjukt” och ”sovande” folk som 
invaggats i bidragsberoende. Anderssons manöver är ful! Med beslöjat 
språk söker texten dölja för allmänheten det hon bara vill att (s)-kritiker 
med viss lästräning och makt ska uppfatta. Det hon säger är att det min-
sann inte daltas med folk med ”svag anknytning” till den ”arbetslinje” 
Sverige kommer att hålla fast vid, ända tills det står pinsamt klart att lan-
det blev sist i världen med att formulera en ny social ingenjörsplan, en 
modell för medborgarlön. Det kommer (snart) en tid då det helt enkelt 
inte går att uppfinna fler skitjobb för att hyfsa till sysselsättningssiffrorna 
i samma takt avancerade jobb lämnar Sverige och i övrigt robotiseringen 
gör allt fler yrken obsoleta. Medborgarlön kommer naturligtvis att kräva  
en omvandling till någon slags socialism – så lär i vilket fall idén uppfattas 
från den korrupta elit som ”ond Sol/ond Jupiter” i femte ledarskapshuset 
representerar. Det finns helt enkelt inget incentiv hos dagens svenska po-
litiker att tänka visionärt och mer än en valperiod framåt. Det är bara att 

19 www.dn.se/debatt/sverige-slar-eu-rekord-i-andelen-som-arbetar/
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titta på den tröga Arbetsoxen som kört fast på spåret ”arbetslinjen” i 8e 
dödshuset och återknyta detta omen till 10e makthuset för att förstå hur 
långt efter verkligheten svenska politiker är! I Sverige är det maximala im-
portintäkter som gäller i gammal vanlig ordning. Noll empati med landets 
mjuka värden (noll planeter i Vatten) visar att både arbetsgivare och poli-
tiker har en chockerande tendens att ignorera livskvaliteten i detta land20 
och därmed hela befolkningens välmående. Här lappas och lagas det först 
när det krisar inom enskilda områden och inte ens då vill man förstå att 
det är Systemet som är ruttet. 

 Man kan spekulera kring hur den privilegierade typ i 5e huset och 
som politikerna daltar med och kryper inför, blev till. En tanke är att den 
ömsesidiga receptionen mellan Saturnus och Merkurius visade en positiv 
nystart i USA för de fattiga utvandrarna, representerade av Karl Oskar 
och Kristina. Men när de skrev brev (Merkurius) hem till Sverige ”inter-
ceptades” eller avlyssnades uppgifterna från Nya världen av sin tids rika 
och mäktiga, och de med håg till profit lade ihop två och två. Precis som 
långt tidigare i England var de bemedlade de första uppfatta att Amerika 
innebar möjligheter att staka ut mark och börja profitera på den Nya värl-
dens alla exotiska ting – tobak och infödingar att visa upp på karnevaler 
– saker som kunde säljas dyrt till de välbeställda på hemmamarknaden. 
Krämare har alltid parasiterat på de förmögna och sökt pungslå dem med 
ohemula priser.21 Merkurius är både handelsman och informatör – han-
delsmännen kom inte bara med ting utan också med sällsamma berättelser 
från avlägsna trakter. Som vi sett är informationen i Sverigehoroskopet 
okej när den anländer vid gränsen (Saturnus i 9e huset som pekar mot ut-
landet) men infekteras sedan av den onda Jupiters vilja till Stor Rikedom 
och kollegans, Ledarens (Solen), dragning åt banalt solkungeri. Horskopet 
beskriver naturligtvis inte den gamla svenska monarki som ju via 1974 års 
Regeringsform förlorat klorna. Det ledarskap som tecknas är en ny svensk 
elit bestående av underklass som kommit upp sig och en nyrikedom som 
stinker av lågklassighet och billiga imitationer av förlagor i utlandet. Men 
kunde t.o.m. säga att rundgången mellan husen 5 och 9 är ett historiskt 
sentillkommet toppskikt som åker gräddfil i övre atmosfären i informa-
tionsutbytets tidsålder. Likväl är det tacksamt att tillbakadatera de här in-

20 Hinduisk astrologi knyter Månen till vederkvickelse/återhämtning och  
känslor att livet är värt att leva. Studera Sveriges ”sataniskt influerande” Måne för 
en uppfattning om Statens onda ohörsamhet mot utbrända, främst kvinnor!

21 Det sjätte merkuriska huset är uttryckligt ont, knutet till Jordelementet, 
medan det tredje merkuriska är ”ont men reformerbart”, kanske pga. anknytning-
en till Luftelementet som per se saknar materialistisk böjelse.
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dikationerna till Karl Oskar och Kristinas tid – principskissen tyder på en 
rejäl dos närighet då som nu i Eliten.

 Även teknokratin i dess senaste informationsteknologiska vari-
ant återkommer i kapitlet om Sveriges planetära ödescykler. Här ska bara 
noteras att 3e huset för kommunikation och därmed både medier och in-
formationsteknologi befolkas av Skytten vilket sammanbinder den onda 
Överhetens gräddfil i 5e med ett, kan man säga, monopol på problemfor-
muleringar och vinklingar i medier och nyhetsförmedling! Allt prat om 
svenska mediers ”vänstervridning” är en rökridå från dem som tjänar den 
Högsta Kasten i den falska inbillningen att de också tillhör den svenska 
gräddfilen. Gissa om de kommer att bli snopna där de vägras tillträde till 
de rikas flyktingbåt som lämnar Sverige, detta Rudbecks sjunkna Atlantis!

Empatistörningen och den svenska ”framgångssagan”

Att studera det samtida Sverige via tidningsrubrikerna ger en floder av 
bekräftelser på horoskopets (principiella) riktighet. I föregående avdel-
ning noterades en nationens empatistörning i formen av noll planeter som 
”önskade” betona naturens vederkvickande Vattenelement. I en debattar-
tikel i Dagens Nyheter på själva midsommarafton 2018 avslöjar artikelför-
fattarna, alla knutna till miljöorganisationer, att Sverige är ett av världens 
värsta länder på att förstöra sin egen miljö! Landet påstår sig måna om 
”hållbarhet” men hamnar först på 99e plats på en topplista! Skogssköv-
lingen är ”en del av den svenska ekonomiska framgångssagans sorgliga 
baksida”22. Det är naturligtvis Sveriges girighet i kombination med att vi 
till arealen är ett litet land som gör att vi suger skiten ur vår miljö så att vi 
stämplar oss själva som Jordmoderns fiender.23 Statens bristande empati 
med medborgarna i ”arbetslinjens” slavsamhälle utsträcker sig således 
även till människans omgivande biosfär. Frågan är nu om och i så fall hur 
ett nationalhoroskop beskriver landets naturgivna ambiens, och hur landet 
förhåller sig till denna. Den indiska astrologin har ett kuriöst men finurligt 
sätt att bryta ut nya horoskop ur det givna för närbilder. Eftersom detta 
är en naturälskande nation – tänk återigen Vågascendentens härskare Ve-

22 Den episka Skogsbranden kom som svar på posten inte långt efter denna 
debattartikel, men då handlade allt om den globala uppvärmningen och frågan om 
den svenska kapitalismens rovdrift på landets natur som den direkta orsaken fick 
inte plats. Sverige och dess dubbla bokföring...

23 www.dn.se/debatt/svenskt-skogsbruk-varre-an-skogsskovlande-
landers/
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nus i mineralernas och bergarternas tecken Stenbocken – är det uppenbart 
meningsfullt att först göra skillnad på folket och dess ledare! Från Månen 
resp. Solen kan man nu bygga upp en ny zodiak och då lämpligen likställa 
naturen med det andra resurshuset räknat från respektive signifikator. Om 
man till att börja med granskar ämnet från den självbild Vågascendenten 
ger, blir Mars (2a-husets ägare) signifikator för nationens resurser och för-
brukning av sin omgivande miljö. Mars är tyvärr höggradigt omedveten 
där den står placerad i onda 8e korruptions- och nedbrytningshuset, vilket 
dessutom fysiologiskt kan indikera en blockerad ämnesomsättning eller 
tarmförstoppning!24 I termer av skogsbruk eller miljöhänsyn är Mars i 8e 
en ful indikation, vilket även bekräftas av det enorma ”fotavtryck” svensk-
arna som folk sätter i naturen genom sitt envetna flygplansresande till av-
lägsna turistmål. Åttonde är ett destruktivt hus, så Sverigehoroskopet som 
helhet tyder på att vi är ett problem i fråga om resurser och miljöfrågor. 
Det är med andra ord bara tomma och hycklande texter i tidningarna om 
elbilar hit och dit. Landet har i stora delar en ovarsam livsföring, vi köper 
nytt alltför ofta (även i de fall det inte beror på att tillverkarna lärt sig göra 
saker som går sönder två dagar efter att garantiåret löpt ut). Statens ekono-
mer, de bara myser över penninginflödet. Evig tillväxt, pyttsan!

 Vad då om Eliten jämfört med det enkla folket? Solen i lyckligt 
lottade 5e huset konsumerar resurser från sitt nästföljande ”andrahus”, 
grundhoroskopets 6e hus. Här hittas den sårbara naturens tecken Fiskar-
na, men det är dess härskare Jupiter som representerar gräddfilsfolkets 
resurser och hur mycket de tar ut av naturen. Budskapet är inget annat 
än groteskt! Den Onde Rike Mannen (Jupiter) har en osund konsumtion i 
det spendersamma och nöjesorienterade 5e. Sett ur perspektiv av allmän 
resursförbrukning är Sveriges ledare och lyckligt lottade rena miljömons-
ter, deras resursförbrukning kan med rätta, om man zoomar ut till hela 
nationalhoroskopet, beskrivas som det 6e huset säger: de rika är landets 
Olycka, landets (och miljöns) Fiender!

 Om man slutligen granskar den ansiktslösa massan, folket, har 
Månen, placerad i 7e sitt ”andrahus” som inget annat än det 8e dödshuset, 
ett ont hus. Men här skiftar tonläget en smula. Till skillnad från Eliten ägs 
huset av en essentiell välgörare som också är effektiv i det goda. Venus 
är en verksam välgörare och därtill i Stenbocken, tecknet för sparsamhe-

24 Halva Sveriges befolkning är överviktig enligt en tidningsrubrik 2018, 
men frågan är om man ändrat mätmetoder i riktning mot kroppsfascism sedan 
nationalhoroskopet från 1974 eller om folk var lika feta då, bara att livet var mindre  
utseendefascistiskt på 1970-talet?
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tens dygd! ”Verklighetens folk” har därmed en utmärkt syn på resurshan-
tering, helt olikt ”tillväxtsamhällets anhängare i Stockholm”.  Sällan ser 
man väl skiljelinjen så här tydligt. Den löper en avgrund genom landet 
eller folksjälen. På ena sidan dem som identifierar sig med Gräddfilen, folk 
som ägnar sig  åt ”bostadskarriär” i storstaden och reser till andra urbana 
metropoler som vore de besatta (ett eftersläp från 60-talets jetset-kultur 
och veckotidningarnas reportage om folk som lever det ljuva livet). Å an-
dra sidan den del av folket som är mer jordnära och ännu lever i kontakt 
med naturen. Missa inte hur gräddfilsmänniskorna i intellektuell Luft har 
en rent idiotisk inställning till de resurser de förbrukar. Lufttecknet Vat-
tenbäraren och resurstecknet Fiskarnas Vattenelement relaterar nämligen 
inte till varandra, jag kallar Vattnets och Luftens tendens att separera från 
varandra i ”dissociation”. Resultatet kan bli ett vakuum, en som inte ens 
förstår konsekvenserna av sina tankar eller handlingar. Det är den här ska-
kiga linjen mellan rationalitet (Luft) och begär (Vatten) som tecknar skilje-
linjen mellan ”luftens andar” – varelser som har sitt hem bortom naturen 
och de oheliga mixturer som uppstod vid ”Syndafallet”. Det är här, i när-
heten av det speglande vattnet Narcissus – en luftens ande – ser sin spe-
gelbild och fylls av begär till sig själv, ren och skär självkärlek! Bara genom 
att blicka ner i den lägre världens element blir den högre rationella själen 
instabil och dras ner i den lägre medvetenheten.  Den svenska gräddfilse-
liten är som en Vattenbärare som spillt innehållet i sin kruka och besudlat 
sig själv för alla att se den generande fläcken. De visar upp skamfläcken 
på varje selfie med dem själva mot bakgrund av något tropiskt paradis! 
Resursernas signifikator Jupiter står ju med Solen – Ledarna och deras pri-
vilegierade anhang, säg de 10% högst avlönade i befolkningen kan därför 
sägas personligen ansvariga för den olycka de drar ner de övriga 90% i. 

 Denna svenska Elit håller på att tjäna ihop till en skakig återfö-
delse om själavandringsteorin är sann! De föddes till den goda karmans 5e 
hus men brände sin intjänade kredd och vände den till kommande Olycka, 
allt under ett enda jordeliv som ”svensk”! Något sådant kan man inte be-
skylla den breda folkmassan för (Månen), även om den onda Överheten 
söker dra in hela befolkningen i falskt och ytterst sett katastrofalt karriär-
klättrarbeteende med ”mer produktivitet” som enda honnörsord. Svenska 
folket gör helt rätt i att förakta sina politiker, storstadseliten. Horoskopet 
visar att landet drivs av en förlorarnas ideologi. ”Framgångssaga” kallar 
de styrande det för, men det bara för att de gjort sin värld så liten och bara 
”mäter” vad de har vett att mäta.25 Den antika astrologin bygger på insik-

25 Genuin ointelligens alstrar ingen ytterligare dålig karma men den som 
vet och agerar i ond tro samlar definitivt minuspoäng.
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ten om att verkligheten är större än det kvantifierbara och den per inbyggd 
automatik dömer dessa nyrika-tokar-för-en-dag. Ingen som värderar sin 
själs fortsatta öde bör söka göra karriär i Sverige på det sätt Överheten 
manar till. Den som sällar sig till den här nivån av nationalsjälen bäddar 
illa för sig.

Utvandrarna från Fattigsverige 

Vi återvänder till ämnet Karl Oskar och Kristina, Sveriges variant på det 
arketypiska Paret i hinduisk astrologi. Tanken stärks av att identitetssym-
bolen Solen ägs av Saturnus i utlandshuset i tecknet Mithuna – ett svenskt 
par som äventyrar sig långväga från hemmet och slår rot (Saturnus) där. 
Lycksökarna i Nya världen brevväxlade hem med den gamla och ännu i 
1974 års horoskop ser man bindningarna genom ”ringdansen” eller den 
ömsesidiga receptionen mellan ägarna till  det 9e huset (avlägsna plat-
ser) där man dikar ut nya territorier, och det 5e huset för bl.a. spekulation 
och tursamhet. De tillfälliga husägarna Merkurius resp. Saturnus är båda 
gynnsamma i horoskopet och eftersom 5e representerar god nationell 
karma levde landet fortfarande vid senaste Regeringsformen fint på den 
utbrytning de gamla fattigsvenskarna gjort i syfte att häva sin förbannelse. 
Det här är visserligen inte riktigt sant eftersom 5e huset inte är den breda 
allmänhetens sektor utan tvärtom de privilegierades, ledarskapets och de 
kreativas privata hägn. Det är därför jag sade att Eliten ”interceptat” all 
”intel” – alla underrättelser som kom utifrån och kreativt såg möjligheter 
att göra sig en hacka på impulserna. Att kollektivistiska Vattenbäraren står 
i 5e betyder, som vi sett, inte att hela Sveriges befolkning tillhör Gräddfilen 
utan just bara Solsidan. Utöver de välavlönandes okynnesresande indike-
rar denna ”ringdans” med krämaren Merkurius de resor företagsledarna 
och statsministern (ibland t.o.m. kungen) som förkläde utför, resor vars 
syfte aldrig är annat än ro hem en stororder på någon av de mer eller min-
dre skambelagda produkttyper Sverige har kommit att specialisera sig på. 
Vem talade inom landet om svenska landminor som sprängde sönder de 
utländska barnens ben vid den tid de ännu inte kriminaliserats av världs-
samfundet? Inte många.
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 De svenska utvandrarnas Merkurius-underrättelser lade grunden 
till de nära band vi sedan dess haft med USA och det är denna förbindelse 
som i modern tid så effektivt förmörkar nationens förstånd, både på le-
dande nivå och i de folklager på landsbygden där man alltjämt älskar ben-
sinhungriga amerikanska vrålåk, Elvis och rock & roll. Raggarna var väl 
ättlingar till de fattigsvenskar som en gång sökte lyckan i Amerika och på 
den vägen är det. Framgångsberättelser och positiva attityder traderas och 
i landets bakvatten har man ingen aning om vilket monster USA egentli-
gen alltid varit utrikespolitiskt men också mot den egna befolkningen (för 
att inte tala om behandlingen mot urbefolkningen). Svenskarna kom un-
dan lindrigt borta i USA, där underkuvade vita kvinnor massmobiliserade 
sig i hat mot färgade för att få åtminstone någon att sparka nedåt mot.26 
Kinesernas historia i USA är också dyster, för att inte tala om latinarna, 

26 www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/WLKgQL/den-
kvinnliga-rasismen-var-nationens-framtid
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som in i denna dag ingenting lyckats få ut av den ”amerikanska dröm-
men”. Sverigehoroskopet har en astrologisk beröringspunkt med USA:s. 
Vår privilegiefixerade Sol i 5e i Vattenbäraren ser ”familj” i USA:s Måne 
i Vattenbäraren i 4e familjehuset. Det stora landets stagnanta individua-
litet27 påminner om Sverigehoroskopet som via 8e också tycks sitta fast i 
omedvetna attityder och habituerat vanetänkande - både i folkdjupet och 
hos politikerna! Emma Lazarus berömda sonett The New Colossus från 1883 
innehåller raderna 10-11 som ofta citeras: 

 
“Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free”

Citatet har använts av dem som söker kontrastera Lazarus humanitära vi-
sion för USA med sittande president (Trumps) rasistretorik.28 Dessa fattiga 
och knotande massor från det gamla åsiktsförtryckets Europa innefattade 
också den svenska kontingenten. Men det var då. Snabbspolning framåt: 
den paradoxala både borgerliga och socialt demokratiska statsministern 
Olof Palme skickade avkomman till amerikanskt elituniversitet och sedan 
dess har dammluckorna öppnats så att varenda medelklassvensk försöker 
få sina barn att studera i USA som en prestigehöjare, för både föräldrarna 
själva och för avkomman. Detta är en enorm korruption av vad Emma 
Lazarus avsåg med det Amerika som öppnade dörrarna från mänsklig-
hetens alla ofria trälar, men illustrerar perfekt Sverigehoroskopets onda 
Gräddfil och dess koppling till 9e utlandshuset. Från den inbillade eller 
verkliga svenska Eliten är det USA man vill kroka arm med i syfte att säkra 
sina egna privilegier och t.o.m. öka värdet av det egna solära varumärket. 
Den svenska nationalkartans ömsesidiga reception mellan Saturnus och 
Merkurius är och förblir en paradox om man inte ser till alla byggbitarna. 
Ankaret Saturnus utlokaliserat till utlandshuset är en verksam välgörare 
för Vågascendentens dragning mot jämvikt och välmående harmoni och 
Sverige har, 1974 och framåt, förflyttat sin tyngdpunkt utanför landets 
egna gränser, men ges stilpoäng för detta då 9e huset anses som ett gott 
hus som indikerar människans noblaste strävan att växa sig mer lik Gud, 
via filosofi, religion eller förutsättningslös grundforskning. Det kan också 

27 Med en persona i borttynandets och dödens Skorpion ser USA bara död, 
terror och fiendskap vart landet än blickar och rödskinnen var de första som strök 
med! Därför kan man säga att Skorpionen readan ”peakat” (Lejonet var faktiskt 
kulmen) och nu bara kämpar för att försvara sitt, men ännu inte förmågen till det 
offer som det tredje upplösnings- eller Vattentecknet Fiskarna kommer att lära ut.

28 www.theatlantic.com/entertainment/archive/2018/01/the-story-
behind-the-poem-on-the-statue-of-liberty/550553/
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vara Venus/Saturnus-kopplingen som delar Sveriges befolkning. En del 
ser flyktingmottagande som en humanitär självklarhet (Venus) medan en 
annan del pekar på både kostnadsaspekten och landets oförmåga att verk-
ligen integrera alla nykomlingar. Den senare gruppen tycks ha ett samröre 
med Saturnus/Gränsen och perversionen genom den ont självberikande 
femtehuseliten, men eftersom näringslivets ledare tecknas här, är det mer 
troligt att Månen bojad till det attitydlåsta 8e står för invandrarfientlighe-
ten. Sociologiskt skulle detta vara folket i landets bakvatten.

 Apropå de samvetsömma kan, givet vår extrema sekularisering 
och landets skadade förmåga till självreflektion (Månen bojad till 8e and-
ligt blinda huset och Vattenbristen), inte 9e huset läsas som just mycket 
mer än ”avlägsna platser”, dvs. upplevelseturism utomlands eller utforsk-
ning via högskolor. Återigen visar sig Sverige vara ganska trasigt – och var 
det långt innan politikerna en tid nötte mantrat att ”Sverige har gått sön-
der”. Beträffande 9e som ”högre studier” har än så länge bara Svenskt Nä-
ringsliv lobbat för att straffa studenter i högskoleämnena filosofi och reli-
gion genom sämre ekonomiska villkor, vilket ledde till deras egen vanära. 
I praktiken har de dock sedan länge vunnit: det går inte att försörja sig på 
en utbildning i dessa ämnen i Sverige. Den allmänna inriktningen är ofatt-
bart penningfixerad och likgiltig för de stora livsfrågorna om människan 
bortom ”arbetslinjen”.29 Bristen på incentiv i riktning mot högre bildning 
gör att det saknas gurus eller vägledare. Folk vaggas till sömns i den onda 
och destruktiva rikedomsjakt som resulterar av ”ringdansen” mellan den 
välgörande Saturnus i huset för expansion bortom landets gränser och en 
svensk elit (Jupiter) som sedan korrumperar sig själva och nationens nor-
mer när folk vid det goda landfästet i USA vänder och kommer på retur 
hem till Sverige. Detärsomomlandetförgiftarsigsjälvmerochmerjuflersom
skaffar sig ovanan att resa utomlands! Detta är inte en sinnebild för ett ökande 
välstånd eftersom både Sol och Jupiter är ”verksamt onda”! Däremot in-
talar sig (förstås) Eliten att allt blir bättre (och f.n. blir de också allt rikare 
på massornas bekostnad). Kartan är komplex och tekniskt ”goda” inslag 
spelar faktiskt med i lite av det onda Sverige består världen med.

 Det kan inte nog upprepas hur nationalkartans fina förmåga till 
logik låter sig förvrängas då Merkurius står klämd mellan två mäktiga 
elitplaneter, Solen och Jupiter, i härskarskiktets femte hus, och båda dessa 
planeter fungerar som illgörare! Således bedöms landets Ledare och Am-
bition alltsedan Regeringsformen 1974 vara till skada för land och folk! 

29 Sveriges 2a ekonomihus har ägaren inlåst i onda 8e för dålig karma och i 
Jord, dvs. en osund fixering vid resurser/pengar!
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Att ingen i raseri revolterat mot Etablissemanget beror på att gamla Fat-
tigsveriges undersätsiga ”tiga och bita ihop” - nationalpsykets Måne bojad 
till 8e syndfulla och infrusna huset - lever kvar i nationalsjälen. Landets 
befolkning saknar den kollektiva intelligensen att organisera sig på nytt 
sedan man lagt sina liv i händerna på Staten, en stat som upphört tjäna 
folket som dess eget uttryck sedan den kapades av Eliten och använde 
demokratin som en front vilken Eliten och Marknaden ständigt söker ma-
nipulera. Se den förrädiska Satansstjärnan och dess indirekta koppling till 
10e huset för riksdag och regering! Folkets möjligheter är idag så begrän-
sade att enda sättet ur det strupgrepp nationalhoroskopet har synliggjort, 
är att rätta in sig i ledet och anamma själviskhetens väg till framgång el-
ler bli en dropout och därmed kanske samhällets fiende. Trots en folklig 
levnadsstandard som medger både flitiga Thailandsresor och postorder-
fruar (svenska Venus-i-Stenbocken-kvinnor har alltför höga anspråk för 
den svenske mannen att orka leva upp till) lever fattigångesten lever kvar 
via Månens låsning till 8e dödshuset – antitesen till orala andra resurs-
husets mun och födointag. Varje individ är i den meningen panikslagen 
för Sveriges gamla armod och i proportion till ångesten ”tärande” på sin 
miljö. Högern och ”Svenskt näringsliv” har i modern tid sökt stämpla den 
offentliga sektorn som ”tärande” men det var den Själviske Desinforma-
tören som hördes. Den debatten tillhör hursomhelst gårdagen eftersom 
näringslivet nu bygger upp en genomkommersialiserad alternativ verklig-
het som rundar Staten vid varje tillfälle. Deras ”marknad” är den verkligt 
tärande, med överproduktion av varor som kastas och bränns hellre än 
låta priserna sjunka, en allmän kapitaldestruktion i jakten på ”supersäl-
jaren” eller IT-branschens ”unicorn”.30 Tricken är för många att lista, men 
alla lika beklämmande. Det mest vedervärdiga av alla jag sett är när kom-
mersiella intressenter börjar sälja sekunda mat till rabatterat pris och fejkar 
humanitärer. Men under ytan lever verklig djävulskap: företagsidén inne-
bär en legitimering av åtskillnaden mellan Rika och Fattiga, vilket hela 
tiden har varit Elitens och Marknadens ambition att återupprätta. Man kan 
se ”försäljning av mat som annars skulle kastas” som en vansinnesbild av 
horoskopets normalt sympatiska Venus-i-Stenbocken, ”lappa-och-laga”-
positionen som på gammalt bonnigt manér ”inte låter något förgås”. Men 
här har således Merkurius, krämaren, korrumperats så att man likförban-
nat ska tjäna pengar på soporna! Det skulle inte förvåna om det är daglig-
varuhandeln som ligger bakom den här idén, precis som bankerna i kartell 
stöttar alla de falska sajter som låtsas leta upp banken med bästa villkorten 

30 En enhörning: produktidén så lysande att man aldrig behöver jobba en 
dag till i hela sitt liv. Underförstådd här är revolten mot Sveriges själsdödande 
”arbetslinje”: superidén handlar om att befria människan från slaveri.
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för det lån svensken absolut inte borde ta i denna konsumismens sista dö-
ende år.

Sveriges samvete, vaket förnimmande eller stendövt?

Frågan om 9e husets uttryck i Sverigehoroskopet var nyss på tal. Nionde 
huset kallas ”det bästa huset” i hinduisk astrologi, en  andlighetens sek-
tor. I den här  boken har det mest refererats till som ”utlandet” till följd 
av Sveriges extrema sekularisering. Strävan upp/in mot ett högre medve-
tande (högre intelligens) är här ersatt av miljöförstörande utlandsresande 
på det materiella, horisontalplanet. Jupiter/Guru är 9e husets signifikator 
(bhava karaka) och indikerar husets verkliga ”verkshöjd”: den universella 
Dharman. Ordet är som karma men på en nivå bortom individuella tankar 
och handlingar. Detta är universums egen lagbundna rörelse och denna 
Lag innehåller element som mänskligheten i sina klarare ögonblick intui-
tivt uppfattat, som att man inte ska döda en medmänniska, inte lusta ef-
ter sin nästas hustru, inte stjäla, och så vidare. Sanskrittexten Sama Veda 
betyder, som man kan gissa sig till, ”samma vetande” eller ”gemensamt 
vetande” och illustrerar Jupiter, den universella expansionens symbol, ett 
gudomligt vetande som fyller hela universum. Jupiter är som enda plane-
ten som indikerar Eterelementet ”basen” för en värld i tid och rum. Eter 
ligger utanför tiden, vilket gör Guds förmåga att vara allvetande mer be-
griplig. Termen Guds försyn (lat: providere) syftar på samma tanke. Wolf-
gang Smith förslog den enklast tänkbara bild för att illustrera hur den som 
är höjd över tiden kan titta in i tidsflödet och se händelser som för oss 
jordmänniskor ännu är ”framtid”. Säg att cirkelns omkrets representerar 
tidens cirkelgång och självförnyelse (intill evigheters evighet) och att den 
dimensionslösa punkten i dess mitt representerar ett tillstånd innan ”ti-
den och världen” rullats ut i skapelsens början. Denna privilegierade mitt-
punkt, förklarar Smith, kan överblicka cirkeln som helhet och se alla tider. 
Bilden kan kompliceras lite genom att påminna sig nyplatonismens tanke 
om en emanation i flera steg som startar i Den Ena.

 En konformad spiral kan ställas på sin breda bas och de vida cirk-
larna på botten illustrerar tidsförloppet för någon långt 
från den gudomliga toppen (mittpunkten). En kortli-
vad resenär genom tiden kan inte koppla ihop något 
som hänt tidigare med det man genomlever just nu. 
Historielöshet och glömska drabbar själar som färdas 
ett litet segment åt gången alltför uppslukade i nuet. 
Den vida cirkeln på botten är närapå ett ”yttre mörker” 
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eller total okunskap ute i tidsperiferin. De både saknar överblick över sin 
egen (andliga) historia för att inte tala om tidens väsen som sådant. Genom 
att platta till spiralen och renodla den till en tvådimensionell bild av cirk-
lar, den ena inuti den andra, ges den klassiska bilden av (de sju) planet-
kretsarna som innesluter varandra och var och en har eller bidrar till Hel-
heten med sin egen takt till det som kallas Tid. Resonemanget lånade 
Smith egentligen från Platon, som redan insett att de sju planeterna var 
och en representerar en typ av tid eller medvetenhet och vilka tillsamans 
skapar den sammanflätade tid jordborna upplever som sitt Öde. Den yt-
tersta eller vidaste cirkeln blir Saturnus eller Shani (Den Långsamma, som 
hinduerna kallar honom) som överblickar de inre och mindre tidevarven. 
Den mest långsinta av planeterna skulle man kunna säga, men möjligen 
också ännu en indikator om själens karma. Tanken kan vara västerländskt 
New Age-flum och jag har inte hittat påståendet i hinduisk astrologi, men 
Saturnus/Kronos skulle kunna indikera de äldsta portionerna av indivi-
dens karma, en närmast ”kronisk” aspekt (på gott och ont) av själen. Satur-
nus kallas förvisso ”själens Form” (se kapitel 3 om de fyra elementen, Luft, 
och Saturnus som individens ”krona”). En levande varelse föds som en 
sammansättning av de planetära gudarna. Vissa här i livet vissa svarar på 
långa tidevarv (lång uppmärksamhetsförmåga och typiskt introverta och 
historieintresserade människor eller länder som vårdar sitt kulturarv). An-
dra lever i ett så hektiskt tempo att de hindras från att breda ut sina vingar 
och flyga högt i själens egen evighet (en liten föraning om den gudomliga 
Allvetenheten). Är det konstigt att de gamla babylonierna döpte t.ex. den 
impulsiva Väduren till ”Dagverkaren”? Den stressande krigsplaneten 
Mars/Ares ger en ambiens av ”korta snabba puckar” som dagens kapita-
lism realiserat som ett skitsamhälle fyllt av ett myllrande prekariat – Dag-
verkarna! – vilket förväntas pussla ihop sin inkomst för överlevnad från 
dag till dag, ibland med bara några timmars framförhållning och alltid 
bojade till mobilen, denna förrädiska uppfinning som tjänat Kapitalisten 
så väl. Existerar något som individuell karma kommer de som konstruerar 
sådana här slavsystem att brinna i helvetet, precis som de låtit den arbe-
tande ungdomen i Sverige få sina liv förstörda. Politiken saknar tillräckligt 
stora tänkare för att ingripa och modifiera den ordning som vuxit fram. 
Dessutom är Staten och Kapitalet är i praktiken en och samma varelse i 
Sverige. Den här civilisationsvurpan kan bara få ett avslut genom att pen-
delsvängen naturligt fortsätter med en krasch rakt in i väggen. Sedan, med 
förlorat momentum, uppstår en lucka där en ny idé kan injiceras och kan-
ske vinna brett folkligt stöd...

 Dess universella utbredning är vad som gjorde den Stora Välgöra-
ren Jupiter/Zeus till en så privilegierad symbol i den hinduiska versionen 
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att den tänks som en bindhu – den punkt som förbinder den lägre världen 
(i tid och rum) med den högre gudomliga verkligheten. Ordet används 
också om ascendentpunkten som symboliserar en individuell själ som trä-
der in i en kropp i tid och rum. Wolfgang Smith vet förstås att cirkeln med 
en punkt i mitten är den astrologiska symbolen för Solen, som var och en 
av oss projicerar på solen i skyn (ljuset som metafor för det gudomliga). 
Denna punkt eller andliga Sol används om och om och under olika syno-
nymer i den antika kosmologins olika nivåer, en flexibel metafor! Den är 
t.ex. människans inre förnuftsprincip (logos) i hennes jordeliv (jivatman, 
den levande själen). Alla har en ingång till den högre verkligheten via den-
na levande själ. Enligt den hinduiska astrologins Treenighet är den indi-
viduella själen sidoställd med den universella Själen så att den gudomliga 
triangeln, hus 1, 5 och 9, indikerar hur det enskilda jordelivet i en kropp 
(1) dels har sin individuella dharma (5) – det man ska söka realisera som 
individ – men också befinner sig i en universell rörelse (9e huset) och är 
mer eller mindre verksam för (eller mot) den universella Dharman. Det är 
därför fullt möjligt att odla sin individualism till fulländning men ändå 
vara på fel väg. Pröva tanken på Sverigehoroskopet med dess intressanta 
ringdans mellan båda de dharmiska husen! Kartan visar att Universum 
har rätt och att kunskapen finns planterad inom Eliten (Merkurius i 5e) 
men att makthavarna ändå väljer fel. Mer vardagsnära representerar Jupi-
ter omvärldsorientering eller nyfikenhet på det utanför den egna gränsen. 
Men i sin ursprungliga och högsta manifestation tecknar planeten som vi 
sett universums egen själ, bäraren av en moralisk världsordning. Därav 
astrologins gamla koppling av Jupiter till Lagen. Den gyllene regeln, ”be-
handla andra som du själv vill bli behandlad” är universell, alla kulturer 
tycks ha nått den insikten, även om det är si och så med genomslaget i 
praktiken. Inte ens i förträffliga Sverige (se ovan om vår totala Vatten/em-
patibrist) har vi lyckats styra om vår lönsamma export av krig och död till 
god kreativitet. När man fått kläm på nationalhoroskopet inser man snart 
att det är samma problemhärdar som återkommer gång på gång, nästan 
oavsett vilka områden från verkliga livet som inspekteras! Därför kommer 
den här boken inte att kommentera samtliga 12 hus/livsområden.

 Ska nu Sverige brösta sig över sitt goda samvete? Svaret har re-
dan givits. Samvetets röst ges fenomenalt höga stilpoäng genom 9e husets 
tillfälliga ägare Merkurius på plats i det 5e - från det universella nionde 
anknyts till Sverige som individ, vad Sverige kan göra för det allmänna. 
Astrologins båda bästa hus (dharma-husen) är förbundna via den ömsesi-
diga receptionen. Detta omen är faktiskt häpnadsväckande fint och säger 
att landet Sverige eller åtminstone en eller annan av dess Ledare (5e) har 
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en aktiv del att spela i världens öde.31 Här är Sverige som världssamvetet, 
som det fortfarande var 1974.  Det kan tyckas som att kartan innehåller ett 
gillande eko av Olof Palmes tuffa ord till amerikanerna angående deras 
Vietnamkrig. Men degraderingen är inskriven i kartan och återigen blir 
det samma gamla historia: samvetets röst finns i den verksamt goda Satur-
nus som förmedlar vidare till intellektuellt varseblivande Merkurius. Men 
därefter trängs Merkurius av en ond ledare (Solen) och en korrumperad 
Jupiter med ett lägre bud om att Sverige som individuell nation ska se till 
sin egen blomstring först och främst. En ond Jupiter är en hycklare. Det är 
därför undertecknad inte tror på någon förbättring av medborgarnas lev-
nadsvillkor så länge detta Sverigehoroskop är det rådande. Det förnämliga 
svenska samvetet fångas upp av den inhemska Överheten när breven från 
Karl Oskar och Kristna landar på hemmaplan, och om man läser 5e husets 
lek och kreativitet ur sämsta perspektiv så är det här en tummelplats för 
klippare och chanstagare och spekulerare. En ond Jupiter är en lycksö-
kare, så profaneringen och korruptionen av det som börjar som ett gott 
samvete är gränslös inom detta land. Sveriges Elit ser noga till att förstöra 
varje spår av att världen är en djupt meningsfull plats och att Människan 
är något helt annat än en arbetsslav bojad till maskiner och teknologi. Det 
är därför landets de facto-härskare bemödar sig så hårt om den materialis-
tiska världsbilden och så villigt spinner på folkets medfödda misstro mot 
utlänningar (som f.n. är de enda som bär en socialt aktivistisk tro med sig). 
Ja, islam och en pånyttfödd kristendom skulle kunna hota den diaboliska 
korruption av samvetet som uppstår när det goda samvetets först strilar 
ner från 9e till ledarnas 5e... Den gudomliga Lagens hus överfört till en 

31 Detsamma kan förstås sägas om många andra länder, Storbritanniens ho-
roskop från den 1 januari 1801 har en Jungfruascendent och Venus som ägare av 
9e och själv placerad i den individuella dharmans, ledarskapets  och tursamhetens 
5e – träffande nog i den makthungriga imperialisten Stenbocken. Brittisk snobbism 
och det ständiga gnällandet över ofullkomligheter beror på att expansionens Jupi-
ter opponerar den kräsna VenusStenbocken och är en verksam illgörare för detta 
land. Ett statustänkande land som redan 1801 har någon slags sprucken bubbla 
intecknad i det nationella ödet. Imperiets svanesång, Brexit. I tiden uppstår alltid 
nya tillfällen till uttryck för den principiella ödesstrukturen.

 USA, som under 1900-talets andra hälft spelat världspolis, har också ett 
nationalhoroskop som krokar i 9e husets universella Dharma. Med en tvär och 
omedgörlig Skorpionascendent finns från första början en misstro och ett spejande 
efter hot mot den egna lekamliga överlevnaden. Nybyggarna slaktade proaktivt 
eller ”för säkerhets skull” ursprungsbefolkningen eller stängde in dem på reservat. 
Det 9e huset är bekymmersamt för USA. Kräftans tecken har huset och tyder på att 
egen trygghet och säkerhet (Homeland Security) är den lilla del av universums väl-
vilja detta stora land förmår famna. Men i USA:s 9e också girighetens demon Rahu 
som i kombination med ett antal problem avslöjar USA som ett gissel för övriga 
världen.
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nation är dess egen lagstiftning. I Expressen kunde man 2018 läsa en av 
Sveriges främsta lagmän, Johan Hirschfeldt, utfärda varningens ord: ”En-
dast i konsensus mellan majoritet och minoritet ändra[s] grundlagar. Det 
är så vi stegvis har byggt upp den demokratiska rättsstaten. Bryts denna 
konsensus återstår ett alltför svagt skydd av författningen.”32 

 I Saturnus och Merkurius ”ringdans” ses Gränsdragare och In-
tellekt arbeta konstruktivt tillsammans. Nionde huset är universellt och 
omfattar alla, femte huset tillhör den individuella nivån, de bäst lämpade, 
”ledarna”. Det universella innebär att majoriteten alltid övertrumfar in-
dividen eller minoriteten. Så långt det gäller lagstiftning finns en balans. 
Men i verkligheten har inte Sverige fungerat särskilt bra alls, inte med 
Merkurius inringad av en Elit som söker utnyttja Lagen (eller rättare dess 
kryphål) för sin egen vinning! Mer välvilligt kan man läsa Jupiter (som ju 
faktiskt också är Lagens planet) som en svensk lagstiftning som är naiv 
och överoptimistisk om medborgarnas godhet och fylld av luckor förbise-
enden som möjliggjort det makalösa fiffel- och självberikarsamhälle Sve-
rige också är. Sverige drabbas av en schizoid Jupiter i två samtidiga roller, 
som Lagen (korrupt eller åtminstone ett nät med stora revor i maskorna) 
och Jupiter som (ond) Stor Rikedom, som falska prognosmakare, mora-
liska hycklare, klippare och chanstagare! Nyrika lågliv – den arten frodas 
numera i Sverige till en följd av flera samverkande egendomligheter på 
denna födelsehimmel.

Mer om hälsa och den gamla rasbiologin

Sveriges osunda fokus på ”en frisk kropp” är ett eko från Fattigsverige 
och vår fruktan för allt som har med psyket att göra resultatet av vårt 
olyckliga samröre med en period av rasbiologi just som Darwins dumhe-
ter slagit igenom. Kombinationen med ett hämmande bagage innebär att 
svenskar misstror eller ser ned på begåvning. Denna historiska urspår-
ning som skadar landet har aldrig släppt greppet, och ju fler glesbygdsbor 
som flyttar till storstaden och når chefspositioner och börjar bete sig som 
överdrivna och onda sol-jupiterier, desto mer urartar landet. Begränsning-
arna återverkar nu på landet i stort. Det blir rundgång eller en negativ 
”feedback-loop”  av idioti i landet, vilket kanske också kan förklaras medi-
ernas benägenhet till korkade drev (och allt lägre skriftspråklig förmåga). 
Fenomenet Sverige drabbas av låsta attityder och tankemönster som en 
följd av folkomflyttningen. När inte t.o.m. karriären/urbaniseringen leder 

32 www.expressen.se/nyheter/sds-nya-makt-ar-ett-faktum-/
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till toxiska brygder, förstå då hur illa rustade svenskarna är att ta emot och 
acklimatisera invandrare! När Glesbygdssverige med rätta beskrivs som 
eftersatt och försummat ska befolkningen i dessa landsändar minnas att 
det är många av deras egna – de som flydde till storstan för att bli någon 
– som ansvarar för politiken. Svikarna fanns bland dem. Inte undra på att 
landsorten hatar Stockholm och har så gjort under generationer. Men det 
är till del ett allmänsvenskt självhat. 

 Den omoderna floskeln ”en sund 
själ i en sund kropp” har på 00-talet 
snarast förvärrats av landets intressen 
av att ligga i vetenskaplig framkant 
när det gäller de så kallade Life Scienc-
es. På 1980-talet kunde den normalbe-
gåvade le överseende över det hurtiga 
fitnessprattlande Susanne Lanefelt ut-
förde i tv inför svenska folket, en slags 
sista Folkhemskollektivism eller möns-
terbildade Idlaflickedirektiv från Folk-
hälsoministeriet. Trenden kom kanske 
från USA men den resonerade mot ett 
gammalt unket svenskt tänkande om 
rent och friskt nationellt blod. Någon 

kanske minns den urvattnade countrysångerskan Olivia Newton-John, 
vars tidiga musik hemma i England är väldigt svår att dra sig till minnes. 
Efter framgången i USA (och världen) med Grease tog hon i så hon nästan 
sprack för att få en mer ”gritty” amerikansk attityd. Stillbilderna från mu-
sikvideon till låten Let’s Get Physical är idag både larviga och lätt osmakliga 
i de porranstrukna kameravinklingarna. För att inte tala om hur statister-
na, som avviker från Olivias egen anorektiska konstitution, representerar 
”undermänniskonivå”, det som ska föraktas och elimineras.33 USA var på 
sin tid nästan ännu varmare anhängare av rasbiologi än svenskarna och 
tog emot tyska nazister med öppna armar efter kriget, förutsatt att de hade 
någon teknisk kunskap som kunde gynna USA. Sådana här var källorna 
till SVT:s fitnessvurm – USA-videon kom 1981, två år innan Lanefeld steg 
fram inför det svenska folket som sin generations mest nervpåfrestande 
jympalärare.34 För den som minns var Lanefeld en harmlös lustighet men 

33 Naturen lönade Olivia illa för all denna fysikalism, hon fick senare cancer 
– flera gånger!

34 Denna symbol för det horribla 80-talet då marknaden släpptes fri att kor-
rumpera allt och alla, kunde ha tjänat som bekräftelse på den svenska Vågascen-
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som fångade nationen (för en tid). Hon var en hemvävd dagslända, en 
”månadens smak”. Men 80-talet väckte narcissismen till liv hos alla som 
hade anlag för den. Horoskopet för årtiondet (1/1 1980 00.00 GMT) på-
minde om att den stränga gränsdragaren Saturnus stod i den kroppsliga 
färdighetens tecken Jungfrun och olämpligt placerad i 1a egohuset. Med 
nyliberalismens ”get physical” kom också böckerna till Sverige om hur 
man bäst trampar på andra och armbågar sig fram. Det tunga sänket Sa-
turnus drog nu ner förståelsehorisonten till så imbecilla nivåer att unga 
politiker som Fredrik Reinfeldt som blev myndiga under 80-talet absorbe-
rade den usla tidsandan för att senare skapa ett skitsamhälle byggt på 
egoism och egna-plånbokstänkandet. USA-horoskopet flyktade förbi men 
det förtjänar att påpekas att Saturnus-i-Jungfrun är den drivande planeten 
i USA:s idealhus, en både essentiellt och verksamt ond planet för landets 
Skorpion ascendent. Vilka skeva och skadliga ideal det landet producerar!

 Idag har nytänd-
ningen för den gamla 
svenska rasbiologin och 
”kroppshygienen” resul-
terat i en gigantisk indu-
stri: den allt talrikare 
svenska underklassen 
närstuderar ungdomar-
na i Paradise Hotel och 
skaffar sedan gymkort 
för att sprida denna ny-
infantilism vidare ge-
nom själva göra om sig 
till skyltdockor. Det för-
visso en utbredd trend i de 
döende kapitalistiska län-
derna att den totalt makt-

löse i yttersta desperation börjar angripa sin egen kropp – det enda han har någon 
makt kvar att forma... Består då Sverige bara av omyndiga barnhjärnor som 
behöver springa av sig ungdomens energi på löpbandet? Fitnessindustrin 
har inga åsikter, de tjänar pengar på alla sorts torskar. Här är ännu ett ex-
empel på ett ”folkens opium” som Karl Marx kallade religionen som Över-

denten. Lanefelds välgångs-Jupiter, energiutlevelsens Mars och harmonins Venus 
lägger sig runt Sverigehoroskopets Vågascendent och belägrar det svenska blick-
fånget totalt. Hennes Venus i härskarläge i Vågens 23e grad ger en synnerlig stark 
konjunktion med landets titthål ut i 21a graden.
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hetens verktyg att pacificera undersåtarna och utöva social kontroll. Luth-
ersk kristendom var alltid Överhetens högra hand när det gällde att få 
befolkningen att finna sig i vad som helst med löftet om evig lycksalighet 
”på andra sidan”. Likheten är påtaglig, förutom att medborgarna nu lurats 
att själva handha sin självrepression. Sveriges gamla ambition om ett folk 
med ett ”rent blod” har pånyttfötts så att landet kan husera världens mest 
kroppsfixerade allmänhet – med all den psykiska ohälsa som följer på en-
sidighet. Arbetsgivarnas alltmer nazifierade syn på hur en ”övermännis-
ka” som passar på deras arbetsplats ska se ut och ”mäta” på pappret hjäl-
per inte heller. Svenska folket hålls helt enkelt gisslan så länge det inte 
förmår gå utanför sin tids ”tankeformat”. Trots att alla tre mänskliga Luft-
tecknen är aktiva i nationalhoroskopet förnekas folket antikens läror om 
vad en människa är och att Livet är till för henne (och inte hon skapad att 
slava under Penningen)! Men vem vet vilka informationstjänster IT-indu-
strin just nu förbereder för att ge arbetsgivarna ytterligare bedömnings-
grunder förutom de meritförteckningar arbetssökande skickar? Den 4 maj 
1933 kommenterade filosofiprofessorn Edmund Husserl den nyliga regim-
ändringen I Tyskland och dess följder:

“Framtiden kommer att avgöra vilket som var det sanna Tysk-
land 1933, och vilka som var de sanna tyskarna – de som skrev 
under på en mer eller mindre materialistisk och mytisk rasfördom 
i svang, eller de tyskar som var rena i hjärta och sinne, arvtagarna 
till det förflutnas storslagna tyskar vars tradition de vördade och 
vidmakthöll.”35

Den kroppsfixering nationens VenusStenbock indikerar (och som för-
värras av eventuella drömmar om att få tillhöra femtehuseliten) och den 
hälsofascism och fitnesshysteri som utgör en betydande gren av landets 
ekonomi, har också sin motsatta effekt. I Sverige finns en framgångsrik 
skräpmatsindustri och betydande övervikt. Ungdom i Sverige på 00-ta-
let mår skit eftersom deras föräldrar abdikerat från sitt ansvar och låter 
marknaden sköta barnens fostran via reklam och konsumtionstrender... 
I osäkerhet om livet och de egna utsikterna öppnar sig ett gammalt sår i 
nationalsjälen: det är det gamla Fattigsverige som alltjämt påverkar det 
moderna Sverige och får oss att ”äta våra känslor”, t.o.m. stressäta i nuet 
– som om vi inte visste när nästa mål mat skulle dyka upp. Det gamla 
Fattigsverige lever förpuppat kvar i 1974 års karta via den begärsfyllda 

35 en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl  Den till kristendom konverte-
rade judiska tjecken har kom att bli en av 1900-talets största tänkare med sin plato-
niskt inspirerade Fenomenalism, en variant på den filosofiska idealismen.
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Månen som fysiologiskt motsvarar magen och kroppens assimilation av 
näring. Men det är ”magplaneten” Månens disponent i  borttynandets och 
dödens 8e hus, förbränningens Mars, som indikerar att det finns ett mörk-
lagt trauma kvar i nationens fördunklade medvetanderegion.

 
 För att se hur den svenska folksjälen hört upp med att (via Månen) 
reflektera över sitt förflutna och historien, och likt barnet (Väduren) kastar 
sig över allt nytt med just den gamla fattigsvenskens begär att få stilla sin 
hunger, måste landets föregående nationalhoroskop introduceras. Texten 
har redan alluderat till det några gånger. I en definitiv sammanställning 
över Sveriges samtliga psykologiska skiftningar genom historien kunde 
man åberopa en lång serie astrologiska stillbilder, men här räcker det med 
1809 års nationalhoroskop. Kartan var den gällande då stor nöd drabbade 
Sverige och tvingade lämmeltåg av utvandrare att under 1840- och 50-ta-
len söka lyckan i Amerika. Det som så tydligt visar kopplingen mellan då 
och 1974 – efter Folkhemmets uppbyggnad, just på randen till dess sön-
derfall enligt landets ödescykler – är att den enkla, sinnliga och kroppsliga 
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Oxen är aktiv i båda horoskopen. 1809 är det den besuttna Eliten som har 
allt det goda som mättar magen via den djävulskt korrupta Solen-med-
onda-stjärnan-Algol i Oxen i 5e huset för de privilegierade och lyckosam-
ma. Se i kartan hur Satan väljer Frestarens ansikte eftersomdet är mörkt 
passionerade Venus i Oxen som är måltavlan! Här är rötterna till svensk-
arnas matfixering – vem vill inte äta som en av de välbeställda? Venus äger 
naturligtvis Ledarnas Sol så att hela grunden för ledarskapet är ytterst kor-
ruptionsbenäget. Folkets Måne står i det eviga offrets tecken, Fiskarna – de 
som får uppoffra sig (och ibland villigt gör det för en högre sak). Men det 
är ledarnas fixering vid pengar och mat som sedan ”sipprar ner” från den 
rike mannens bord och i 1974 års karta nu betecknar den folkliga Månens 
dolda sida – måndisponenten Mars-med-onda-stjärnan-Algol i 8e huset 
för gammal dålig karma. Den här typen av tematiska överlappningar mel-
lan två kartor är djupt meningsfulla i astrologin och extra intressant här är 
att gårdagens ledare – Solen – många år senare nu blivit riktmärke för me-
nighetens – Månen – instinktiva orientering och typ av begär. 

Läsaren kanske minns intervjuserien med Göran Persson, socialdemokra-
tisk statsminister 1996-2007, hans minnen av en barndom i de förmögna 
landägarnas Sörmland och avunden han kände inför dem nästgårds som 
bodde flott. Sagt och gjort, efter en politisk karriär skaffade sig också Pers-
son ett residens under vars uppförande han var så ointresserad av landets 
välgång att han förlorade väljarnas tillit. Men han fyllde åtminstone den 
avundens svarta grop i sitt inre och blev också han en landägande pamp, 
precis den grupp han borde ha bekämpat om han varit en verklig socia-
list. Socialdemokratins eftergifter för den gamla maktordningen i Sverige 
redan i början av partiets historia är en sorglig historia om svensk under-
dånighet inför Etablissemanget som inte behöver återberättas här. Men 
det är väl att påminna sig att 1974 års horoskop visserligen innehåller nya 
symboler jämfört med det föregående, men att astrologin också har många 
sätt att via olika symboler ändå landa i ungefär samma berättelse. Den ty-
piska berättelsen för Sverige är att det aldrig egentligen har funnits någon 
verklig demokrati i landet. Den urgamla landadeln och nytillkomna grup-
per välbeställda bildar av tradition ett eget skikt som bara nominellt gick 
med på demokratisering. Kvinnornas rekordsena rösträtt är en indikation 
om att tillståndet i detta land aldrig var helt  friskt (relativt den univer-
sella Dharmans bindande normer), och vore det inte för Etablissemangets 
oavbrutna hjärntvätt skulle alla se det. Ja, många ser det naturligtvis men 
saknar röst. Att folkomröstningar bara är ”vägledande” är en annan in-
dikation om att här finns ett etablissemang som inte är i närheten av t.ex. 
Schweiz med dess partiella direktdemokrati, och där folkomröstningar 
verkligen leder till politisk förändring, hur bakåtsträvande och inskränkta 
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de än kan tyckas en kapitalismkramare som vill se en global handel sudda 
ut alla nationella skillnader och placera likadana McDonaldsrestauranger 
i varje stad över hela världen.

 Men för att återvända till svensktemat kroppsligt välmående, 
se även världsliga förlusters 12e hus. Dess tillfälliga ägare Merkurius är 
faktiskt en välgörare för Vågascendenten i kraft av att också tillfälligt äga 
9e, horoskopets bästa hus. Det här är ett tecken på lyckosam nyfikenhet i 
frågor just om biologi och det kroppsliga, 12e huset för sjukvårdsinrätt-
ningar i kombination med 9e huset för gränsöverskridande och banbry-
tande forskning. Visserligen är det Sveriges gamla horoskop från 1809 som 
bör inspekteras för det skamfulla Rasbiologiska institutet i Uppsala, men 
för en modern motsvarighet som Nya Karolinska, är det faktiskt ett gott 
intresse som låg till grund för detta – innan det fartblinda Gräddfilshuset 
lade sin ”magiska hand” över affären och förvandlade den till en episk 
skandal, ja kanske Sveriges mest genanta punkt i cv:t på många år. Förkla-
ringen till att det goda intresset för hälsa spårar ur, om och om igen, kan 
beror på att sjukvårds (12e)- och banbrytarindikatorn (9e) Merkurius har 
sin position inte i t.ex. de svenska hushållens 4e hus utan i Elitens och de 
spekulationslystnas  5e hus. Där är den visserligen en ”verksam välgörare” 
ur Vågascendentens perspektiv. Men, ack och återigen, Merkurius står be-
lägrad mellan ledarna (Solen) och den ekonomiskt mest välbeställda eliten 
(Jupiter) och dessa båda är rena giftet för ett land som påstår sig värna om 
Vågen, om balans, proportion och jämvikt! Vanvettet som detta skrytiga 
sjukhusprojekt visade sig vara står inskrivet redan i 1974 års horoskop, 
som en olustig potential, som något som skulle kunna förverkligas!36 Så 
här ser det ut med nästan allt Sverige företar sig. Goda uppsåt kapas eller 
formuleras av en vettlös och hopplöst naiv elit bestånd av politiker (Solen, 
ledarskap) och finansfolk eller den bemedlade överklassen (Jupiter) som 
har Sverige som sin privata lekstuga och experimentverkstad.

*****

36 PC Jersilds roman Babels hus från 1978, en kritik över storskalig och oper-
sonlig svensk sjukvård, skulle kunna ge en annan ingång till 12e huset, men den 
tycks mest skriven i polemik med det socialdemokratiska samhället och stämmer 
heller inte med Sverigehoroskopets i grunden fina sjukvårds-Merkurius. Däremot  
stämmer historien om man låter Merkurius klämmas mellan de megalomaniska 
Solen och Jupiter – de onda kapitalisterna!
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Tillägg. Efter att kapitlet med 1809 års horoskop skrivits, publicerar Ex-
pressens biträdande kulturchef en artikel37 som frågar om det är möjligt 
för en Moderat som Ulf Kristersson att expropriera den i huvudsak vän-
sterradikale Vilhelm Mobergs romansvit om utvandrarna. Det är svårt att 
inte gnugga ögonen av häpnad inför ett citat där en av Mobergs karaktärer 
exakt tecknar det gamla Sverigehoroskopets degenererade Överhet i sinn-
liga frossarens tecken Oxen i 5e kunga- och ledarskapshuset:

”Folket i Sverige [Månen i Fiskarna] är beskedligt och laglydigt 
och behöver inte en mängd högfärdiga Ämbetsmän och lathun-
dar. De underhåller De Rika [Moberg: ”Stora Löntagare”] och 
även en Konung...och Herrar som lever för förströelser och för-
lustelser. Folkets arbete föder dem som inte vill arbeta. Det är en 
förvänd Ordning.” 

Visst är det så. Och satansstjärnan Algol framställer det onda som om det 
vore det högsta goda. Eliten talar arbetslinje och moral och smiter sedan 
från sina egna måttstockar.

37 www.expressen.se/kultur/ulfs-utvandrare-ger-fingret-at-den-svenska-
overheten/
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7. Nationalsjälen i affekt: fler exempel

Svensk bacillskräck, globaliseringen och ras-
biologins återkomst som xenofobi

”Globaliseringen har gynnat svenska löntagare. Den har bidragit till högre 
löner och förbättrad matchning på arbetsmarknaden.” Orden är Fredrik 
Sjöholms, professor i nationalekonomi.1 Låt se hur det här avtecknar sig 
i verkligheten. På själva nationaldagen 2018 gästade undertecknad och 
en vän en restaurang i Stockholm av den sort som serverar snobbifierad 
hamburgare på tallrik, snäppet coolare än allmänhetens burgarkedjor av 
vilka en del chefer gjort sig kända för att skrämma de anställda och försöka 
påverka deras politiska val i högerriktning. Servitrisen serverar och iden-
tifierar vilken burgare som är vilken, men till vår förvåning på bred ame-
rikansk engelska. Först tror jag att det är en gimmick att låta de anställda 
prata så här – någon Juresnok har ju svassat runt som låtsasamerikan i 
medierna och skrävlat om sina burgare i en oavsiktlig parodi på de skryt-
samma amerikanerna.2 Senare, vid betalningen, visar det sig att servitrisen 
faktiskt inte kan ett ord svenska. Förbättrad matchning på arbetsmarkna-
den säger professor Sjöholm, men den regeln gäller inte i Stockholm där 
företagen tycks anställda folk som Paris Hilton valde miniatyrhund att 
stoppa i handväskan som ett matchande tillbehör.

 Det är i vardagsupplevelser som denna man inser att Sverige slu-
tat fungera och att ”ringdansen” mellan eliten och utlandet innebär att 
de bäst ställda faktiskt äger landet och har sålt ut den här lilla ytan till 
USA att rumstera med efter eget gottfinnande. Det är Fattigsvensken igen, 
vårt egosvaga och bräckliga land som så innerligt gärna vill vara Någon 
i omvärldens ögon, om det så innebär att man tvingas sälja sin själ. En 
fullgången process av detta slag berövar en nation dess existensberätti-
gande, sett från de högre himlarna varifrån makten utgår att kasta pest och 
torka och andra farsoter över ett folk. Antika despoters tanke att söndra 
ursprungsbefolkningen för att dessbättre härska, är besynnerligt lik den 
märkliga arbetsmarknad där idag svenska byggjobbare i RUT- och ROT-

1 www.dn.se/ekonomi/forskare-globalisering-har-gynnat-svenska-
lontagare/

2 En dålig imitation av det amerikanska manéret förefaller mer troligt än 
att det skulle vara ironiskt menat.
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svängen tycks tvingas kommunicera på knackig engelska med öststats-
snubbar med lika haltande engelskkunskaper. Språksvaga bildar aldrig 
stark gemenskap med varandra och det är en del av den diaboliska Pla-
nen. Det ser inte bättre ut än att vår egen Elit är på väg att krossa landet 
och sälja ut det i lösdelar på Blocket. Det är så man måste se på Anders 
Borgs och Fredrik Reinfeldts åtta år vid makten, deras utförsäljningar av 
statens egendom var ett mönster för de framtidens många sammanbrott 
som kommer att noteras i nästa kapitel. Idealet för Eliten är att se till att 
den enkla löntagaren tänker som USA-horoskopets 11e idealhus beskriver 
saken: ”var man för sig själv”. Själva ägnar sig Eliten åt en närmast so-
cialistisk kooperation när det gäller att skydda sin privilegierade livsstil. 
Bakvända världen.

 Låt oss nysta i frågan ur en annan ända: det svenska Etablisse-
manget tecknas tydligt av Luftelementet som dels indikerar jordmänsklig-
heten och i en högre tonart andevärlden där vi i detta ögonblick existerar 
i våra högre och bättre förlagor. Platon underströk att jordmänniskans själ 
är ”mixad” av låg brutal djuriskhet och en ”bättre” och högre del, och 
dagens Sverige illustrerar med all tydlighet vad han menade. Problemet 

är att de härskande beter sig som 
gudar medan de låter sig drivas av 
den låga och ”onda” begärssjälen 
som springer ur en landets bort-
trängda ångest. Ekot från Fattigsve-
rige förgrovar en människa och gör 
att begäret efter status eller pengar 
får styra hennes beslut. Begäret do-
minerar över Förnuftet – Månens 
prominens (i ett hörnhus) antyder 
något liknande. I ett samhälle där 
Staten ständigt envisas med att re-

ducera de svenska medborgarna till kroppar och där t.o.m. en fånig barn-
sjukdom som mässling demoniseras av socialministern, ser man dels att 
rasbiologins neurotiska lära om ”rent svenskt blod” lever lika starkt som 
någonsin. Hör vilket språk socialministern lagt sig till med: ”det hand-
lar om att säkerställa fortsatt hög vaccinationsgrad”. Så opersonligt!3 
BigPharma vill sälja ett större antal doser (långa produktionsserier är bil-
ligare än korta) och bildar med Staten par i brott. Medborgarna finns inte 

3 I rättvisans namn ska sägas att socialministerns sifferrabblande ibland 
närmar sig ett mer personligt tilltal. Exempel från valfläskets tid: www.aftonbladet.
se/debatt/a/ngjR8J/lat-inte-alliansen-och-sd-svika-landets-sjuka
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ens i socialministerns värld, här handlar det om att säkra en större siffra på 
ett papper!

 Det är inte svårt att se hur Sverige skapar ett förakt för människan 
i samma andetag man söker göra sken av att vara ett humanitärt land. 
Glöm inte att nationalhoroskopet har noll (0) planeter i den genuina empa-
tins element, Vatten. (Bara under störning antar Vattenelementet den de-
graderade närighetens uttryck.) En sådan vattenbrist vittnar om en subtil 
”vridning” av utblicken. Svenskarna är bra på att spela grötmyndiga och 
objektiva, som kommentatorsrösten i gamla svenska journalfilmer. Lill-
gamla landet. Det är denna trista syn på medborgaren som kvantitet eller 
en större köttmassa som bara ska präglas och drillas, som givit upphov 
till den påtagliga främlingsfientlighet som 9/11-terrorn väckte till liv som 
aldrig förr. Folkdjupet rabblar nu siffror som alla var sin egen finans- eller 
socialminister! Alla vet hur kostsam invandringen är och hur olönsamma 
dessa människor kommer att vara för Sverige, utslaget över deras yrkes-
verksamma liv. Alla är kapitalister och många förstår det inte ens själva 
vilket låg nivå de lurats att tänka utifrån. Hälsofascist och Räknenisse – 
är detta vad vår Överhet slutligen gjort oss till? Gud gjorde människan i 
sin avbild men Eliten föredrar om småfolket beter sig som dem, bortsett 
från skillnaden i antalet brödsmulor. Har svenskarna blivit beskäftiga små 
åsiktsmaskiner utan själsdjup? Ett är i alla fall säkert: folket har tagit ef-
ter sina ledare och reducerat sig till en låg nivå av verklighet: enligt antik 
världsbild dyker siffertrixandet upp först när det finns subtil eller grov 
materia (att räkna på). Kosmos är en avancerad ekvation men människan  
tillhör en högre verklighet och äger (i grund och botten) en frihet att skapa  
sig vilken värld och samhällssystem som helst. Det är först på själens nivå 
det ens är meningsfullt att diskutera genuint existerande människor. Eko-
nomister når inte ens upp till minimidefinitionen av vad det innebär att 
vara en människa. Sekularismen har skapat en vidsynthetens förtvining 
i Sverige, ett styckvist seende och brist på visioner framåt. I Sverige blev 
därför reaktionerna på 9/11 primitiva bortom ord. Barbariet hade fun-
nits hela tiden, dolt under kläderna på synbarligen moderna och frigjorda 
svenskar. Nu visade de sig vara fångar i sitt eget kunskapsvakuum och 
Vilddjuret i dem kunde ta kontrollen och förleda med skeva bilder (se dis-
kussion om Satans stjärna i förra kapitlet). Barn födda till ett bakvatten, en 
ankdamm (men med vattenbrist!). 

 Till följd av 9/11 är det numera rädslan för islam som bildar kär-
nan i det neurotiska svenska psyket med dess rötter i 8e huset för för-
ruttnelse eller dödsskräck (terror). Om den Irrationella Själen färgar och 
filtrerar intrycken spelar det ingen roll att amerikanerna själva dagligen 
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skjuter ihjäl varandra så att totalsumman vida överstiger det förvisso 
spektakulära terrorattentatet mot Twin Towers.4 Det är onda tider med 
triggers som aktiverar det tamasiska mörkrets attitydlåsningar. Och inte 
minst en förråad variant av den klassiska svenska grötmyndigheten: vi har 
svaret i alla lägen! Den här självrättfärdiga uppblåstheten kan identifieras 
som det i och för goda samvetets röst (god Merkurius äger 9e samvetshu-
set) men där kontakten med ond Sol/ond Jupiter gör oss uppsvullna. Från 
privilegierade 5e huset låter vi som vi ville auktoritativt förklara vad hela 
världen handlar om. Se bara den här boken, ingen som lever i Sverige kan 
helt undgå att färgas av dess nationella särdrag. Sanningen är att Sverige 
väl aldrig toppat en enda lista i något avseende.5 Med den häftiga steg-
ringen av invandringsfientlighet och ren rasism räckte det som sagt att 
socialministern klargjorde att mässlingen inte längre är effektivt bortvacci-
nerad från landet för att två snabba läsarkommentarer i DN skulle ge röst 
åt folkdjupets mörkare, lunära del.

Först en röst från den teknokratins högborg Linköping (där vreden tydli-
gen är stor över landets misslyckande med integrationen). Den här kom-
mentatorn visar prov på Sveriges fula historia av moralisk hybris och 

4 De två tornens fall resonerade mot eviga, arketypiska motiv – se Tarot-
kortet Månen med dess två torn och ylande vargar. Fallet förebådade i sanning 
USA:s och kanske hela västerlandets stundande civilisationskollaps. Om själarnas 
har en fri vilja på den intellektuella nivån i tillvaron bestäms kollapsen omfång och 
intensitet av vilka ledare som väljer att fortsätta dansa efter USA:s pipa och vilka 
som väljer Framtidens väg.

5 En undersökning 2018 sade att Sverige lyckats plantera en mer positiv 
bild av sig själv än något annat OECD-land, men en lyckad PR-kampanj är inte 
detsamma som sanningen. En annan undersökning samma år visar att Stockholm 
bara lyckades knipa en 10e plats som modern och dynamisk stad i Europa. Inifrån 
vår egen filterbubbla skulle jag ha gissat på en plats bland de fem främsta.
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hycklande världssamvete i förslaget att dagisplatser ska villkoras. Minns 
att frågan ändå bara handlade om en regering som snöat in på ekonomism 
och barocka försök att minimera antalet sjukdagar (för att säkra produk-
tionskalkylerna  och landets ”lönsamhet”) genom att tillgripa sprutor mot 
allt mellan himmel och jord, t.o.m. harmlös mässling som jag minns från 
den egna barndomen som lite utslag och några veckor hemma för halv 
maskin. Nästa DN-kommentator kommer från privilegierade Stockholms-
kommunen Lidingö och kan inte dölja vad Linköpingsbon förmodligen 
också tänker. Lidingöbon tycker sig direkt förstå att det måste vara obil-
dade utlänningar som motsätter sig Sveriges urspårade hälsofascismen. 
Samma ointelligens pga. attitydlåsningar som när kommentariatet först 
antog att Anders Breiviks massmord 2011 var ett muslimskt terrorattentat.

 ”Nationens renhet” är så laddat i Sverigehoroskopet (och i verk-
ligheten) boken halkar tillbaka på ämnet för minst  tredje gången! Detta 
är inte enbart dålig redigering, det är ett val att låta temat snurra runt på 
samma sätt som horoskopet tecknar djupt sittande fixeringar som får indi-
viden att älta samma sak om och om igen. Bara genom att studera natio-
nalhoroskopet hamnar man en smula i dess ”loop”! Med start i 1920-talets 
svenska rasbiologi lever denna fixering vid det kroppsliga kvar i Statens 
försök att tvångsmedicinera befolkningen i klump. Men idag är det inte för 
medborgarnas skull utan för företagsekonomerna dessa dekret utgår från 
Hälsoministeriet. Det är intressant att studera nationalhoroskopets 6e hus 
som i Väst numera kallas ”hälsohuset” (i linje med alla många andra själv-
lögner och förskönande omskrivningar). Antiken såg detta som Olyckans 
och därmed ohälsans hus, basta. I brist på djupare tänkande har hälso-
frågor blivit Sveriges senaste substitutreligion, en enande punkt som an-
vänds i alla möjliga syften av agendasättare. Man vet att det svenska folket 
sitter upp och lystrar när ämnet förs på tal.  Ingen minns idag Jesus härligt 
nonchalanta ord om att sluta fixera sig vad slags mat man stoppar i sig, det 
är inte där källan till förgiftning ligger utan i människans eget tänkande! 
Man kunde tro Jesus lyssnat till buddhistisk undervisning. Med inskränkt 
ekonomistiska regeringar som piskar och driver sjuka människor tillbaka 
till jobbet och räknar på den ”nationalekonomiska effekten” av si eller så 
många sjukdagar per ”genomsnittssvensk” – med förödande konsekven-
ser för dem som inte passar in i skrivsbordsmallarna – är det bara naturligt 
att ämnet är så viktigt för svenskarna. Hönan eller ägget? Var börjar denna 
fixeringens rundgång? Venus är Sveriges huvudsakliga planet och den re-
presenterar anpassbarhet och t.o.m. assimilation. Orden känns igen från 
invandrardebatten. Men svenskarna tycks inte kunna hantera det hetero-
gena utan har byggt sitt land utifrån ”normaliserade” standardsvenskar 
(som ingen vill känna igen sig i trots att vi faktiskt alla i någon mån upp-
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visar samma särdrag). Stora Välgöraren Jupiter äger det onda 6e huset och 
när den planeten själv är en verksam illgörare och ligger i Elitens 5e hus, 
kan det tyckas som att en mindre grupp privilegierade svenskar tar sig 
rätten att bestämma över hela landets väl och ve när Ohälsan hotar.  Det 
låter väldigt likt Sveriges påbjudna vaccinationskampanjer i tid och otid 
och den allmänna medikalisering och förkroppsligande som tagit över ef-
ter att nationen förklarade att man inte har någon själ i Sverige. Det är 
förvisso sant att Jupiter alltid behåller något av sin välgörande verkan så 
att sjättehusfrågor är särskilt angelägna för Ledare och de Privilegierade. 
Ska man därmed anse att de månar om undersåtarna? Nej, bara om att få 
in sina arbetstimmar så att de ekonomiska kalkylerna inte förvandlas till 
”vinstvarning”.6

 Eftersom en god planet även som verksam illgörare bevarar något 
av sin grundnatur ska man inte demonisera Jupiter helt. Uppsåtet är ur 
Jupiters eget perspektiv alltid gott och i det kollektivistiska Vattenbäraren 
märks alltså Elitens vilja att – precis som när rasismen stod som spön i 
backen under 1900-talets första hälft – kontrollera och främja folkhälsan. 
Utan arbetande undersåtar förlorar som sagt Eliten den bas som gör dem 
uppburna. Problemet är att en planet är hemmablind, särskilt om den är 
i härskarlage och endimensionellt råder över sig själv. Exempelvis indi-
kerar en verksamt ond Jupiter ofta illa genomtänkta föresatser, dåliga el-
ler åtminstone överoptimistiska kalkyler.7 Man har vittring på en fram-
gångsformel men utfallet och följande katastrofkommissioner avslöjar 
hur illa grundarbetet var. Ett bra exempel är vaccinet mot svininfluensan 
som senare utvärderades och visade sig ha gjort i princip ingen nytta alls, 
vaccineringen minskade inte alls den ”nationalekonomiskt skadliga sjuk-
frånvaron”! Det var bara BigPharma som göddes av Statens uppmaning 
till massvaccinering. Samtidigt är t.o.m. en verksamt ond Jupiter tursam i 
de onda husen. Dess välgörande karaktär upplöser eller neutraliserar den 

6 Så hycklande blir människor under en ond Jupiter att de inte kan använda 
klarspråk utan tillgriper omskrivningar som mörkar vad det handlar om: dålig 
utdelning för aktieägarna!

7 Regeringen Löfven producerade många usla rapporter och lagförslag och 
i fråga om invandringen ett lapptäcke av nödlösningar. Men de borgerliga medier 
som var snara att påpeka detta ”glömde”hur deras föregående regeringen Rein-
feldt sålde ut folkets egendomar till vrakpris och sedan bröt sönder och tog bort 
kontrollsystem i syfte att ingen någonsin skulle kunna utvärdera effekten av deras 
politik. Skyldiga som synden visste borgarna att de förde en ond politik som kos-
tade majoriteten mer än den smakade. Men dessa var åren när ”De Fattiga och de 
Rika”, Herre och Slav återinfördes som överordnad ideologi och gamla Sveriges 
jämlika Venus reducerades till ett PR-trick.
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Ondska och Fiendskap som 6e tecknar. Precis som en naturligt ond planet 
som Mars eller Saturnus kan neutralisera ett ont hus genom att befinna 
sig i det (”ont ska med ont fördrivas”) måste även en verksamt ond Jupi-
ter ha åtminstone någon liten effekt för att lindra ohälsa. Sverigehorosko-
pet innehåller därför detta spår av en folkhälsofrämjande åtgärder från 
tidigare årtionden och via kopplingen till nationens ”goda karma” (hus 
5) ser man hur detta är ett av kartans tydligaste ingångsvärden. Som sagt, 
svenskarna och deras hälsa är verkligen ett typiskt nationellt drag och när 
man vrider och vänder kartan kommer detta fram, om och om igen. Pikant 
blir detta omen om Sveriges goda trygghet när man inser att vår Jupiter 
skyddar från Fienden. Men det innebär också att den russofobi DN och 
andra högermedier söker hålla vid liv, är obefogad.8 Här pågår återigen 
något annat i bakgrunden än de anförda skälen till att köpa föråldrade 
Patriotrobotar från USA till ett överpris som får Nya Karolinska att likna 
en hyfsad deal. En miljon för att byta en dörr – mediernas avslöjande av 
prislistorna borgarna okejat, och inte minst de amerikanska bluffkonsul-
terna – var i sig all bekräftelse man kan begära på att amerikanerna med 
rätta uppfattar svenskar som ”snälla och lite dumma i huvudet”. Vill man 
ha en sådan som Storebror och allierad?

 Undertecknad är alls ingen förespråkare av odlandet av ett orea-
listiskt världssamvete som släpper in så många flyktingar eller lycksökan-
de EU-tiggare att allt som var bra med Sverige rämnar, men heller ingen 
bigott nationalist. I synnerhet banaliteter som ”det är inget brott att vara 
fattig” – syftande på de tiggare senkomlingarna in i EU ”exporterade” till 
Sverige – syntes undertecknad diskvalificera från en fortsatt politisk gär-
ning. Men det finns onekligen ett samband med den svenska sekularis-
mens enfaldiga intolerans och det storebrorsamhälle som säkert går till-
baka till vikingatid eller ännu längre, när vi var ett team eller ett lag – som 
i det äktsvenska ordet ”laget om” som en saturnisk yttre gräns bortom 
vilken svenskarna inte längre upplever någon solidaritetskänsla. Förbind-
liga Vågen kan tyckas tyda på venusiansk kärvänlighet men vi har sett 
vilken begränsad sfär som berörs: den lilla och privata hemsfären. Redan 

8 I en intervju 2018 medgav försvarsminister Hultqvist (s) att hans negativa 
syn på Ryssland vilade på irrationell bas. Han hänvisade till upplevelser av ofrihet 
på sin finska sida av släkten nära den ryska gränsen och till att finska socialister 
skulle ha haft det svårt pga. statskommunistiska Sovjet. Känslomässig russofobi 
lämnade läsaren i tvivel om regeringen Löfvens förstånd! Samme Hultqvists om-
döme hamnade åter i blåsväder kort före valet då högermedierna avslöjade att 
hans högra hand var militärindustrins lobbyist och han själv kanske också ett köpt 
verktyg. www.aftonbladet.se/ledare/a/0EAQgo/moderater-har-sallskap-av-sd-
langst-at-hoger
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teckenplaceringen Stenbocken indikerar villkorad kärlek – kärlek utifrån 
en materialistisk hackordning som det räcker med att slå upp en vecko-
tidning eller läsa Dagens Industri för att se exempel på. I Sverige gifter 
man sig utifrån klasstillhörighet. Äktenskap av ren kärlek existerar inte 
som en möjlighet för Venus i Stenbocken. Med den ytliga och hudnära 
estetik som Venus i ett Jordtecken indikerar är det bara granna töser och 
grabbar som ges rätten att gifta upp sig till en högre statusklass. Nämnda 
skådebröd. Här har Sverige internationaliserats (precis som man kunde 
misstänka med Venus disponent i 9e huset för utlandet) – det har sedan 
1990-talet knappt längre varit möjligt att slå igenom som artist om man 
inte samtidigt har fotomodellens utseende. Kapitalisten vågar inte lita på 
att konsumenten hör musikalisk talang utan söker säkra försäljningssiff-
rorna genom att vinna över även tondöva, de som bara vill ha idolaffisch 
på väggen att identifiera sig med. Krämare, den simplaste sortens räkne-
nisse, tänker sällan bättre än så här. Venus i Stenbocken har som härskare 
Saturnus och som åtminstone i västtraditionen kommit att innefatta huden 
som ett slags gränsland mellan en person och nästa. Därmed blir hudfärg 
en känslig sak i den svenska nationalsjälen och vår nominellt goda Venus 
faktiskt, ett diskret handikapp. Alla som inte känner igen sig i ordet ra-
sism men ändå är så petnoga i valet av livsstil sorterar under den ytliga 
estetikens Venus i hackordningens och statustänkandets Stenbock. Till del 
tecknar den således ren dumhet upphöjd till nationell nivå.

 När Staten gång på gång låter sina myndigheters ”terrorexperter” 
framträda och smutskasta även icke våldsbejakande grenar av islam, finns 
det anledning att fundera om inte landet själv från högsta ord häller ben-
sin på en pyrande glöd, den nattsvarta skräcken och vreden i national-
själens instinktiva sammandragning av hussektorerna 7 och 8. Ett sådant 
misslyckat utspel publicerades 2018 i Dagens Nyheter,9 en tidning känd 
för viljan att agera maktens megafon – undantaget topprioriteringen att 
maximalt smutskasta en eventuellt socialdemokratisk regering om det är 
valår.10 Mest orolig i hela Sverige är kanhända”terrorexperten” Magnus 
Ranstorp. Med lätt islamofobiska DN som plattform får han fritt demo-
nisera Sveriges muslimer för att de möts i moskéer och där sägs stärka 

9 www.dn.se/nyheter/ny-rapport-salafismen-vaxer-sig-starkare-i-
sverige/

10 I DN användes t.ex. miljöpartisten Åsa Romsons negativa erfarenheter 
under flyktingkristen 2015 i en intervju för att ytterligare underminera den sönd-
riga socialdemokratin inför valet. Partiet beskrivs på samma sätt som man hört 
många gånger förr, som en odemokratisk ångvält, förstört och maktgirigt efter ett 
alltför långvarigt regeringsinnehav under 1900-talet.
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varandra i kvinnoförtryck och andra hemskheter. Ranstorp har dock hela 
Tekniksveriges bevakningsmetoder på sin sida och spionerar på hela fol-
ket, så mycket står klart. Att USA delat med sig av sina metoder som så 
väl detaljerats i film- och tv-underhållning (tänk: Enemy of the State med 
Will Smith eller ändlösa varianter på generiska, kriminaltekniska tv-serier 
som CSI), är en självklarhet. Från sin unikt välinformerade position kallar 
Ranstorp svenska myndigheter ”aningslösa”. Redan det påståendet anty-
der en mindre begåvad människa i viktig position – är det inte självklart 
att specialistkunskap får allmänheten utan sagda kunskaper att framstå 
som oinformerade och därmed aningslösa? Ännu värre är att ”terrorex-
perten”, i den mån han verkligen representerar dagens Sverige i synen på 
invandrare som kommer samman för att i ett sterilt land stärka sin samhö-
righet, själv förefaller vara den mest odemokratiska. En halv bekräftelse på 
detta ges redan av Ranstorps själva födelsedygn, även om en känd födelse-
tid skulle berätta mer. 

 D i s k u s s i o n e n  
om den undertryckta 
svenska hälsoneurosen 
/ bacillskräcken /xefo-
nofobin vinner dock på 
en utvikning via två yt-
terligare personhoro-
skop. Först förutnämn-
de svenskätt  lingen 
Che  ster Carlson – ko-
pieringsmaskinens upp-
finnare som donerade 
sin jätteförmögenhet till  
religions- och reinkar-
nationsforskning. Han 
anknyter till det nutida 
S v e r i g e h o r o s k o p e t , 

född med Saturnus i Vattenbärarens 11e grad. Då Saturnus och Solen är 
ömsesidiga fiender kan man lugnt förstå att den här delen av hans fram-
gångsrika liv i USA inte ingår i den moderna svenska självbild som annars 
i så hög grad bygger på hur mycket guld svenskar lyckats gräva i USA. 
Man kan visserligen anföra att det var hans far som var en av utvandrarna 
och han själv en andra generationens amerikan, men lika obenägna som vi 
är att släppa in andra och t.o.m. tredje generationens nysvenskar borde vi 
i så fall vara att koppla bort ”våra” barns öden på andra sidan havet. Var-
för han är ett obesjunget geni i Sverige beror nog mest på att hans enligt 
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uppgift klipska far emigrerade från det gamla Fattigsverige och det är en 
period i vår historia vi har sett att 8e huset sopat under mattan. Att han 
skänkte bort alla sina pengar och predikade armodets välsignelser och öst-
erländska religioner, är heller inget som faller en modern sekulärsvensk 
på läppen! Carlson var helt enkelt en större människa och det som är stör-
re än den officiella svenska mentaliteten får helt enkelt inte plats här. Vi 
filtrerar bort det (om inte redan av gränsvakten Saturnus vid 9e så defini-
tivt av den skådandee onda eller förvända Solen i 5e ledarhuset). En 
granskning visar att moltysta, restriktiva och spartanska Saturnus i Carl-
sons horoskop träffar Sverigehoroskopets känsliga kommunikationspla-
net Merkurius och, som sagt, snuddar vid vår nationella Sol. Saturnus tys-
tar Merkurius förmåga att kommunicera, den filosofiskt lagda företagaren 
Chester Carlson blir en antites till det man ”talar om” eller hjälteförklarar 
i Sverige.

 På temat Satur-
nus som censur (ibland 
frivillig förtegenhet) bi-
drar också bokens yngs-
ta exempel, Bianca In-
grosso. Även hon har 
Carlsons Lieman, men 
nu på den svenska Solen. 
I rimlighetens namn bor-
de också hon frysas ut, 
men är naturligtvis ett 
nu levande kändisbarn. 
Tydligen var hennes P1 
Sommarprat 2018 som 
en enda lång bulemisk 
uppkastning av saker 
hon hållit inne men nu 

med skorpionisk vämjelse kunde få spy ur sig via psyket/Månen i Skor-
pionen  tillsammans med den överflödande Jupiter. Allvaret från kvin-
nans psykiska terrormåne drabbade lyssnarna hårt och hon slog någon 
form av lyssnarrekord. Med allt detta mörker verkar hon trots allt destine-
rad att gå mamma Pernillas väg och bli en av de verkligt folkkära: ambitio-
nens (men inte nödvändigtvis talangens) Rahu i Vågens 19e grad berör 
Sverigehoroskopets ascendent. Norra månnoden verkar som ett försto-
ringsglas och förstärker Venus, som händelsevis befinner sig i härskarläge 
i Vågens 29e grad. Ambitioner i den svenska paradgrenen skönhet och 
estetik, det summerar väl Bianca Ingrosso vid denna tid i livet, men också 
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det svarta fåret i familjen Wahlgren, den ensliga Skorpionen som hamnat 
på kant med den integrerade gruppen (Vattenbäraren). Vad man kan ta 
med sig från denna utvikning är att Vattenbäraren är ett paradoxalt teck-
en: dess härskare Saturnus är återhållsam och t.o.m. motståndare (planetär 
fiende) till den hämningslöst utlevelsefulla Solen. Nettoresultatet är inte så 
förfärligt som motivkonflikten antyder, men beskriver Vattenbärarens re-
serverade och begrundande natur. Solen hålls i koppel och på något sätt 
mår Vattenbäraren bäst som död, på andra sidan, i den noetiska intellekts-
världen eller i denna värld om den får ägna sig åt stora tekniska blåkartor.

 Även Ranstorp tillför Sverige obehag via sin Stora Illgörare, pre-
cis som Bianca Ingrossos skorpioniskt äckelorienterade sommarprat och 
Chester Carlsons hyllning av fattigdomens värde. För att inte tala om den  
”tystnadskultur” eller förmåga att tysta ned som Saturnus är känd för. 
Saturnus är censorn som sabbar partyt för alla vitala livsandar (solenergi 
eller Mars dito). Trots att ”terrorexperten” har den tämligen ofördelaktiga 
kombinationen av ömsesidiga fienderna Saturnus och Solen i samma teck-
en, ser han ut att ha hamnat på rätt plats i livet. Han assisterar den mest 
omänskliga sidan av den svenska nationalsjälen, den som handlar om att 
kartlägga och systematisera landets befolkning i syfte att kontrollera den 
och hämma eller undertrycka delar av dess livsuttryck.11 Han skiljer sig 
inte i princip från de frenologer som i dag allmänt anses som en pinsam 
historisk parentes, de som mätte kranier på samer och andra minoriteter 
för att bevisa deras underlägsenhet jämfört med den svenska riksnormen. 
Det är på den nivån man måste betrakta Ranstorps ständiga uppdykanden 
i medierna med sin senaste variant av Hotet. Han mäter och väger och 
berättar vad som kan förorena den svenska blodsjälen. Han är Maktens 
utvalda man att göra ett skitgöra, att hålla folket i Herrans tukt och förma-
ning! Intressant är att när de akuta bombhoten inte är tillräckligt många, 
ger han sig på, vad artikeln uttryckligen benämner som ”icke våldsbeja-
kande” salafism. Bara det faktum att det finns en militant gren räcker för 
att Ranstorp ska misstänkliggöra alla andra. Det som förklarar Ranstorp 
besynnerliga sätt att uttrycka Vattenbärarens normalt höga skicklighet 
med komplexa och abstrakta frågor är sannolikt Månen i Kräftan. Samma 
Vattenelement som Bianca Igrossos psyke men som hos Ranstorp ännu 
inte nått den skorpioniska vämjelsen utan sjuder lätt oroat och aningen 
neurotiskt. Detta är den mest patriotiska men också mest irrationella av 

11 Detta är inget att applådera – en stat som behöver tillgripa polisiära me-
toder mot den befolkning den bara representerar summan av, den staten har gjort 
grundläggande fel. Kanske är dess konstitution defekt och i så fall brukar en nation 
inte bli långlivad utan sugs upp i ett annat system, ofta ont även det,
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zodiakens alla sinnelagsplaceringar. Det är Månens koppling till närings-
intag, trygg sömn med tak över huvudet för att kroppen ska assimilera och 
återhämta sig, som gör tecknet så olämpligt för stabilt ledarskap. Är det 
lunära Kräftan i 10e som får Sveriges ansvariga att alltid vara på semester 
varje gång en katastrof inträffar? Minns tsunamin 2004 och mellandagar-
nas brist på ansvarit folk, minns Branden 2018 där regeringen Löfven först 
inte kunde kalla in semestrande personal... 

 Som stirrig alarmist som ser spöken under varje säng kan man 
visserligen låna den Irrationella Själen i dess rajasiska eller passionerade 
tillstånd ett öra. Det kan ju hända att den uppsnappat något av värde mitt 
i det personliga kaos det innebär att lyssna alltför långt in i det kropps-
egna bruset där man faktiskt kan höra blodet susa i sitt omlopp. Men i 
allmänhet indikerar MånKräftan en filtrerad partisanbild. Omvärlden 
missrepresenteras därför att Kräftan betecknar det egna skyddsområdet. 
”Den som bara kan titta ut som genom en dörrspringa gör bättre ifrån sig 
att stanna inne som husfru”, konstaterar den 3 000 år gamla vishetstexten 
I-Ching i samband med kognitionens förmåga att höja sig över hjärntjatter 
och praktisera sann kontemplativ överblick (kapitel 20, om guan eller kuan). 
Månen i härskarläge i Kräftan behöver en stark Sol för bästa resultat men 
när den senare befinner sig i ett Lufttecken räcker det med att vattenytan 
krusar sig aldrig så lite för bollandet mellan Sol och Måne ska bli till vinda 
passningar. Missrepresentationen är ofta oavsiktlig eftersom försvarsin-
stinkten är så irrationell att individen inte längre är herre över sitt eget 
hus! Man sparkar reflexmässigt tillbaka bollen utan att ens ha koll på va-
rifrån den kom till att börja med. (Se tidigare om krabbors slagsmål – en 
sinnebild för hur intelligensbefriad en instinkt är när den tillåts kontrollera 
hela showen.) Ranstorp, landets officiella ”terrorexpert” illustrerar således 
ett arketypiskt komplex där visserligen det desinformativa dissociationsför-
hållandet mellan Luft och lägre Vatten inte har någon explicit motsvarighet 
i Sverigehoroskopet, men likväl faller in under det arketypiska komplex 
som sammanbinder hälsoneuros och fruktan för en oren ”blodsjäl”, vilket 
i vår tid motsvarar den uppblossade islamofobin. Och fruktan för en oren 
blodsjäl är just exakt vad Månen i ariska Väduren (Aries) tecknar via dess 
härskare Mars i 8e förruttnelsehuset...

 Svenska Dagbladets Ivar Arpi relaterar att en FN-rapport bannat 
Sverige för att sakna grepp om sin tydliga rasism,12 och en bra början på 
det nationella helandet vore kanske att eliminera kontraproduktiva röster 
som Ranstorp från det offentliga samtalet. ”Omar-skandalen” inom soci-

12 www.svd.se/journalister-med-vit-skuld-struntar-i-kallkritiken
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aldemokratin 2013 var ett annat haveri som påvisade en ytterst odemo-
kratisk tendens från det ”demokratiska” lägret att från maktposition söka 
tysta, skrämma, förbjuda eller t.o.m. landsförvisa allt som inte är gudlöst, 
sekulärt. I Sverige, eller åtminstone inom svensk socialdemokrati kunde 
man inte tjäna två världsbilder samtidigt och Omar, för den som glömt, 
hade  fräckheten att både vara troende muslim och vilja förändra samhäl-
let till det bättre genom klassisk socialdemokratisk politik! Här får man 
inte glömma den onda stjärnan Algol som i nationens omedvetna och 
smutsiga byk korrumperar krigshetsaren Mars och läcker igenom som ett 
gift i nationens sinnelag och hur statsmakten med sitt våldsmonopol be-
skrivs med samma orena symbolik! Så varifrån kommer den här ”blodför-
giftningen” som ger en sådan fixering vid en ren blodsjäl? Det verkar vara 
ett endogent tillstånd, passivt men redo att blossa upp när tiderna bjuder 
på en lämplig trigger, en utlösande faktor. Undertecknads förslag är att 
kvardröjande dålig nazi-karma  är vad som registrerades ”i himlarna” när 
Sverige startade om med i och med Regeringsformen 1974. Högborgerliga 
värderingar har aldrig varit långt från den här typen av livsåskådning och 
den breda massan har hållits så okunnig via demonisering av filosofi att 
Överheten lätt kan trigga blodförgiftningen för sina egna syften, som t.ex. 
inför ett riksdagsval.

 I det här landet lönar det sig illa att tänka fritt och än värre är 
det att tänka rätt eftersom Sanningen går tvärs emot landets ekonomis-
tiska ”bottom line”, detta uslingens ”och vad tjänar jag på det här?”. Som 
noterat är Sverigehoroskopets 9e hus för samvete eller lyhördhet för det 
filosofiska och religiösa i grunden en positiv och merkuriskt vetgirig sida. 
Landet har en andlig sida! Men sedan omringas 9e husets tillfälliga ägare 
av den onda Överheten, till vilken Ranstorp räknas som ännu en Vatten-
bärare i position som Statens propagandist med särskild adress till alla ny-
svenskar: här tar man av sig hemlandets kläder och sedvänjor och syr på 
en gulblå svensktjärna på den nationella fängelsedräkten. Totalitarismen 
på tankenivå har sedan länge passerat det obehagliga i Sverige, men hem-
mablindheten är uppenbarligen utbredd. Det är nationens ”lojala söner”13, 
folk som Ranstorp, som på sikt kan utlösa ohämmat inrikes våld genom 
att ha satt ”farliga bilder” i folkmedvetandet. Nationen går fullständigt fel 
väg och beter sig faktiskt precis som Åsa Romson i DN (oaktat tidningens 
avsikter med publiceringen) beskrev den socialdemokratiska spillran: allt-
jämt härsklysten och i praktiken förbluffande odemokratisk.

13 Se det kinesiska citatet på försättsbladet.
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Började företagskorruptionen med vikingarna?

Med tanke på hur dominant födofixeringen14 är i nationalhoroskopet – nå-
gon nämnde att svenskarna tillverkar flest kokböcker i världen per capita 
– kan man fråga sig om inte den här oförlösta störningen i vår djurkropp, 
den orala Oxen, en närighet som t.o.m. kontrollerar Statens reflexmässiga 
beteende, går ännu längre tillbaka i tiden än både rasbiologins tidiga 1900-
tal och Utvandrarnas 1800-tal. Horoskopet från 1809 antyder så mycket: 
Satansstjärnan har vittring på detta land och dess folk även i det stickpro-
vet på  mötet mellan Tid och Plats. Bekräftelse på det materiella begärets 
djupa rötter tycks vår beramade vikingatid ge. Vår nation har inte som 
de gamla och ännu levande högkulturerna en 9 000-årig historia att peka 
tillbaka på.15

 I den tankeväckande historieboken The Silk Roads (2015) med fokus 
inte på Väst utan Öst (Centraleuropa, Indien och Kina) berättade histori-
kern Peter Frankopan (s. 114-16) om hur vikingarna på 800- och 900-talen 
formligen skapade Ryssland genom sin livliga handel via de handelsvägar 
som sprang upp som resultatet av svenskarnas begärliga rännande efter 
byte med vilket att stilla sin unga entreprenörssjäls hunger. Städer sprang 
upp där de rörde sig österut och söderut på jakt efter Österlandets märk-
värdigheter. Hungrig materialism är bara förnamnet på den äldre svenska 
mentaliteten och det behövs inte mycket fantasi att läsa in Venus i Sten-
bocken i dessa gamla härnads- varvat med handelståg i österled.16 Novgo-

14 Andra husets ägare inspärrad i onda 8e och disponent över konsumtio-
nens och matsmältningens Måne.

15 Den mäktiga tempelplatsen Göbekli Tepe i Turkiet nära gränsen till Sy-
rien tillhör visserligen en utdöd kultur men är upp mot 12 000 år gammal och 
det kanske äldsta tecknet på en konstnärligt fulländad och därmed högciviliserad 
mänsklighet i en tid när den svenska landmassan ännu var täckt av is. Upptäckten 
av fyndplatsen gör i ett slag Platons återberättelse om en svunnen högkultur på ön 
Atlantis bortom Gibraltars sund vid ungefär samma tid mindre fabelartad.

16 Jfr. regeringen Löfvens lömska hantering av Kinapaketen 2018. Svenska 
folket köpte billigt småkrafs österifrån så det stod härliga till. Tidigare, under 
många år, hade en inofficiell praxis gällt där tullen släppte igenom icke-EU-paket 
av ringa värde (300 kr – undertecknad informerades om maxtaket 2015 i telefon-
samtal med tullen). Men inför mängden Kinapaket drabbades Staten av girighet 
när den insåg hur den lilla människans försök att dryga ut sin dåliga lön med bil-
liga varor utifrån innebar ”flera miljoner” i förlorade momsintäkter. 

 Med regeringen Löfven blev Staten plötsligt småaktigare än på länge. Of-
ficiellt knystades inte om tidigare praxis och regeringsdirektivet pekade på Löf-
venskt sätt med hela handen och fastslog att moms och tull nu gällde ”från första 
kronan” (naturligtvis utan att knysta om den gamla gränsen vid 301:a kronan). 
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rod, nämnd i en rysk krönika 859, skulle kunna vara ett språkligt tecken på 
svenskarnas inflytande. Frankopan förklarar Novgorod som ”nya staden” 
men det lät i undertecknads öron som äkta vikingaprat: ”nygårda” eller 
den ”nya gården”! Primitiva som vi människor är, behöver vi en basstation 
eller hemmaplan (motsvarande astrologins 4e hus för hemmet), så denna 
nyetablerade stad längs handelsrutten kan ha fungerat  som basstation för 
de expansiva vikingarna. Gammalnorska omnämnanden bekräftar tan-
ken: där kallas platsen Holmgård.17 Om nationalkartans Venus i Stenbock-
en generellt kan utläsas som en ”kärlek eller svaghet för allt från prylar till 
ren makt/position”,18 har i Sveriges närtida historia i allt större utsträck-
ning rövarbaroner tagit över Statens funktion och som noterat tecknar 10e 
makthuset i dag den oheliga svenska alliansen mellan ”staten och kapita-
let i samma båt”. På ett djupare plan är det 5e Elithuset som bara utnyttjar 
statsmakten i den mån det är möjligt och i övrigt går sina egna vägar. Detta 
nominellt ledande tema i den svenska folksjälen – Venus identifikationen 
med ägande och prylinnehav som lycka – blixtbelystes 2018 när Dagens 
Nyheter berättade om ett för svenska förhållanden storslaget arkeologiskt 
fynd i Uppsalatrakten från Vendeltid (550-800). Där höll en storkung hus, 
vilket föranledde en expert att kommentera svenskar i äldre tid: ”Ven-
deltid är som vikingatiden i miniatyr. Man beter sig likadant, och åker 
ut och plundrar. Fast man har mest roddbåtar, så man kommer inte lika 
långt. Men plundring är motorn i deras ekonomi.”19 De ”röda vikingarna” 
några århundraden senare ville längre än så, men fick ge upp det äldre 
sättet (”den starkes rätt”) att plundra sin närmiljö när de sökte tillträde 
till väl organiserade marknader vars nordliga gränser utgjordes av Svarta 
havet och Kaspiska havet. Det existerar gamla islamiska beskrivningar av 
hur våra förfäder tedde sig för högt civiliserade människor som den ti-
dens muslimer. Nog för att vikingarna var högresta och beväpnade till 
tänderna, men de var alltjämt ett girigt och själviskt folkslag – ljusår från 
Hitlers senare svammel om nordisk ädelhet, om svenskar som den renaste 
varianten av arierna. Dessa män, berättar källorna från öst, gick aldrig och 
förrättade naturbehoven en och en, utan alltid i grupp. Tidiga tecken på 

Posten protesterade först, det nya regeringsdirektivet hade inget stöd i deras do-
kumentation, men tystnade och anammade”partilinjen”. I grunden var detta ett 
riggat debacle från högertidningen SvD som sökte desavouera regeringen genom 
att slå på Postnord som ändå ingen älskade.

17 www.rbth.com/travel/2015/11/03/vikings_in_veliky_novgorod

18 Stenbocken korrelerar naturligt till 10e husets ansamling av materiella re-
surser, i de flesta fall statens förrådslador eller skattkistor.

19 www.dn.se/kultur-noje/sensationella-upptackter-ger-ny-syn-pa-gamla-
uppsalas-harskare/
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Vattenbärarens brödraskap, tänker kanske någon. Men nej, med dragna 
svärd bevakade de varandra medan de i sin nöd sket eller pissade i tur 
och ordning. Misstron var kapital att beteendet kan liknas vid ett ”stand 
off” som filmskaparen Tarantino återintroducerade i sina våldsdyrkande 
underhållningsfilmer. Svenskarna hade uppfinnit en primitiv mekanism 
för maktbalans i syfte att kontrollera sig egen bestiala själviskhet! Dessa 
proto-svenskar färdades kollektivt i konvoj men enbart för att skydda sig 
mot våldsamma nomader på de ryska stäpperna. Likväl var de så egoistis-
ka och irrationella i sina sinnesrörelser att de också kände sig tvingade att 
skydda sig mot varandra. En viking vid den här tiden, enligt muslimska 
observatörer, satte egenintresset så högt att de var fullt beredda att sticka 
varandra i ryggen i om det fanns en chans att roffa åt sig grannens ri-
kedomar. Ungefär som Gustav Vasas konfiskering av kyrkans rikedomar 
några hundra år senare... Ungefär som statens och arbetsgivarnas lystna 
ögon riktade mot den lilla människans inkomster idag... Och som den allra 
minsta i hackordningen och präglad av signalerna uppifrån snattar den 
folkliga svensken mer än någon av sina skandinaviska grannar enligt en 
rapport för några år sedan. T.o.m. om man kallar sig Hollywoodfru och 
lever i flärd sitter vikingatjuven kvar i den orena svenska blodsjälen. Det 
är helt klart att svensken i rollen som tjuven är det exempel som satts av 
Överheten: Solen och Jupiter omringar Merkurius och förvandlar handels-
mannen till tjuv. Visst börjar nationalkartan kännas välbekant? Alla bara 
ler åt mediebevakningen av den årliga mellandagsrean där, som en ritual 
den observanta journalisten hittar exempel på att krämarna t.o.m. märker 
upp priserna jämfört med innan, för att fejka rabatt. Ohederligheten är 
normaliserad i Sverige och vad som nu fanns kvar från vikingasinnet fick 
sig definitivt en livsinjektion med 80-talet och nyliberalismen. Friheten att 
låta sig förslavas under begäret.

 Venus i Stenbocken baserad på sin disponent Saturnus i de långvä-
ga resornas 9e passar lika bra som infruset eko från vikingarna, särskilt när 
man inkluderar dess ömsesidiga reception med handelsresanden Merku-
rius. Horoskophärskaren Venus är visserligen en välgörare (alla föredrar 
komfort framför Mars krig och olyckor), men den blir lätt en kappvändare 
om inte varelsens (eller nationens) moraliska fiber är stark. Det ska till en 
bra fantasilös svensk att inte se hur vår samtid fortfarande drivs av samma 
oförlösta primitivism som hos vikingen, kanske inte hos gemene man men 
väl hos dem som tagit sig fram till ledarpositioner inom näringslivet och 
de politiska positioner som anknyter till Sveriges handel med omvärlden. 
Det är dessa män (och kanske några få kvinnor) som ständigt ertappas 
med sin ryggdunkande korruption och sina oetiska affärer. Röde vikingen 
verkar formligen återfödd i statliga Telia och deras ohederliga affärer i 



Rece
nsio

nsk
opia

7.Nationalsjäleniaffekt:flerexempel

287

västerled, numera nedlagda. Men ingen ska tro att Telia plötsligt blev ädla 
i sinnet sedan medierna visat exakt hur illa det stod till med svensk moral 
och handel. Kapitalismen, vars enda honnörsord är vinst ger inte upp an-
dan så lätt!

 
 Johan Dennelind, vd för till en tredjedel statsägda Telia, har ett 
horoskop som kännetecknas av det jag kallat det sociala utstötningssyndro-
met, den inkluderande och sociala Vattenbäraren och den ensliga, ibland 
rent asociala och avståndstagande Skorpionen. Vi såg nyss syndromet hos 
släkten Wahlgrens ”problembarn”, Bianca som insisterar på sin fars efter-
namn, men vars utanförskap ändå neutraliseras av hennes Venus i Vågen 
i närheten av den svenska personan – trots bristen på fungerande inre fil-
ter attraheras svenskarna uppenbarligen av henne.20 Tillsammans bildar 

20 I min lilla grupp fotomodellhoroskop finns några svenska. Hos en som 
aldrig nådde internationell berömmelse men bar upp kläder i gott och väl tio år 
i de största svenska damtidningarna hittas Bianca Ingrossos Venus gradexakt på 
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den omaka kombinationen av Skorpion/Vattenbärare ett ibland rent sam-
hällshatande utanförsskap men ibland en i och för sig klarttänkt individ, 
men vars tankar går på tvären med innehållet i Vattenbärarens konceptio-
ner och därmed blir en persona non grata. Äventyraren, rasisten och Hitler-
kramaren Sven Hedin är ett perfekt exempel tack vare en känd födelsetid 
hos den grundliga schweiziska sajten www.astro.com.  Hedin föddes med 
den avgrundsdjupa Månen i Skorpionen som genom undertecknads un-
dersökningar befunnits prominent i mördarhoroskop, och i lindrigare fall 
knuten till påfallande hat mot vissa typer av människor eller vissa ideolo-
ger i den händelse Vattenbäraren samtidigt är aktiv.21 Så hos Hedin, som 
likt Landsfadern i fråga om Våg ascendenten är en tidig förelöpare till vårt 
nuvarande nationalhoroskop med Solen i samma tecken. Faktum är att 
1974 års horoskop upprepar Hedins mörka persona/psyke implicit efter-
som vår kollektiva Måne disponeras inifrån just det skorpioniska huset! 
Det moderna Sverige har inbyggt en systemisk och ofta illa dold meka-
nism för ”social utstötning” eller mobbning, vilken slår oberäkneligt inom 
landet. Hedins problematik, som möter också i Dennelinds karta, är hos 
den senare markerad med de randiga fälten. Telias vd, får illustrera de 
storföretag som representerar nationen i ord och handling.22

 I Telia-chefens karta representerar de randiga områdena en ovan-
ligt försåtlig form av utstötningssyndromet då härskaren Mars till den 
mäktiga nymånen i svarta Skorpionen hamnar på kant med hemmateck-
net: krigaren står i Vattenbäraren. Eftersom girighetens demon Rahu delar 
tecken med sol- och måndisponenten blir symboliken desto häftigare om 
Skorpionens försåtliga och hemliga rörelser i privata 4e huset kommer upp 
till ytan. Så här ser en potentiellt glupsk skamfläck ut ur Sverigehorosko-
pets perspektiv. Men minns att samma skam ligger dold även nationens 

samma ställe i Vågen och därtill en Sol i samma tecken, ytterligare några grader 
närmare Sveriges Vågascendent. Delad ascendent eller soltecken med Sverige – 
det verkar ge en liten fördel, jämfört med de som måste typa och bete sig för att 
nå folkets medvetande. Det blev folk av Magnus Uggla också med åren, men han 
började sin karriär som sitt horoskops överspända och juvenila fullmåne mellan 
Tvillingarna/Skytten. Han var över hela spektrat, häcklande och fejkande rebell.

21 Charles Carter - Essays on the Foundatios of Astrology, s. 89-90

22 I astrologi och antik världsbild  är gränserna flytande mellan levande och 
döda ting - det är därför det går att ställa horoskop för en ”juridisk entitet” som ett 
land och som de gamla kineserna inte har något riktigt ord för ”ego” - de används 
skrivtecknet för ”fysisk kropp”, som om de levde i en större medvetenhet som fria 
andar utanför sina kroppar - jämför samma fenomen med den förutnämnda hin-
duiska horoskopkartan, den kvadratiska, som antyder ett helt annat perspektiv på 
Jorden än ”plattmarksmänniskans”.
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8e hus, sopad under mattan som något vi till nöds kan medge men bara 
som ett ”ja, men det var då...” Att symboliken är rent kriminell är inget 
som en samvetsstörd nation som Sverige bryr sig om. I slutändan är det 
bara pengarna som betyder något i detta land av schackrare. SvD berät-
tade 2013 att Dennelind tidigare jobbat i länder där korruption förekom-
mer. Han betonade då att det gällde att ”veta vad man ger sig in i”. Han 
ville då att Telia förblev i Euroasien. 2016 var korruptionsskandalen ett 
faktum och nu hördes mest bara floskler och nyspråk. Det slutade med att 
Telia avskrev 7,2 miljarder i ren förlust och – så typiskt för Sverige! – mör-
kade framtida redovisning av hela affärsområdet.23 Astrologiskt ser man de 
gamla vikingarna leva vidare i nationalhoroskopet genom mer än Venus 
instinktiva dragning till ”en man av guld” – kinesisk vishet varnade redan 
2 000 år före vikingarna för ”kvinnor som tappar hakan inför en man av 
guld” (I-Ching, kap. 4 om omogenhet eller mêng).24 Den  klokskapen tycks 
ha stannat på halva vägen när Öst en gång civiliserade Väst. Vikingarnas 
utfärder som ett djupt drag i folkmentalteten syntes som sagt i Sverige-
horoskopets luftcirkulationen mellan Vattenbärare och Tvillingarna i 9e. 
Intressant är att ”korta dagresans” Tvillingarna placerar sig i ”långväga 
resans” 9e, vilket ger något av det tydligaste problemet med den moderna 
svenskens, dess okynnesresande ”dagturer” via flyg till avlägsna platser! 
Svenskarna sätter ett av mänsklighetens största fotavtryck i miljön genom 
sin oansvariga ”vikingamentalitet” när det kommer till långväga rörelse. 
Och åter är det femtehus-etablissemangets uppsvällda självbild som kas-
tar ett ont solljus som förleder även den lilla skuggmänniskan (Månen) 
att placera sina pengar oklokt. Att inte Sol och Måne synkroniserar väl i 
horoskopet betyder inte att småfolket inte tar efter, bara att de inte själva 
kan se hur präglade de är av reklam och Överhetens direktiv. Direktiv 
nummer ett från oraklet i Delfi var, ”Känn dig själv”. Det direktivet finns 
inte i Sverige.

*****

Men det är inte bara nationens oförmåga att lyfta fram och se sina djupa 
drivkrafter (8e) som gör svensken till Skandinaviens värsta kleptoman i 
butik, mesta tjuv av nerladdad underhållning i digitalt format och våra 

23 Ett land med sån här tendens att hemlig- och undanhålla fostras befolk-
ningen även till historisk likgiltighet. En dagstidning pekade 2018 visserligen mot 
flera nystartade svenska historiepoddar, men vilka och hur många lyssnar på dessa 
färdigtuggade historielektioner? Konsumisterna i Gekås-Ullareds enorma hangar?

24 Det behöver väl knappast efter denna genomgång av Sverigehoroskopet 
tilläggas att även män kan bete sig som horor inför det glimrande guldet!
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prominenta affärsmän så sanslöst omoraliska. Sol/Jupiter är den drivan-
de kraften som vidmakthåller nationens åldriga tendens. I någon mening 
samverkar därför ändå Sol och Måne, trots tidigare förundran över hur 
”ena handen inte verkar märka vad den andra gör”. Det är tyvärr omöjligt 
att försöka förvandla de här indikationerna i nationalhoroskopet till nå-
got smickrande. Nationen är rutten och bara enskilda individer kan vakna 
upp och se hur Spelet är riggat och vad det går ut på. Från högsta chef till 
lägsta underdog drivs den svenska nationalsjälen av en självisk tendens att 
vilja ta för sig – Viking style. Att så mycket talanglöshet resulterar ur denna 
”tillväxthunger” beror på att den fördjupande Månen inte håller samma 
nivå som Solen i sin roll som sparringpartner och på att Solen är en verk-
sam illgörare till att börja med! Den svenska självgodheten förefaller mest 
vara ett försvar för att slippa se den egna byken och alla nationens inre 
demoner. Men hur är det ens möjligt att ett land lyckats inbilla sig sin egen 
förträfflighet på det vis som Sverige gjort? Mycket handlar om medierna 
som det amoraliska riksintressets megafoner. I nästa kapitel ska speciellt 
vår pågående era av desinformation och fejknyheter kommenteras.

 I denna tid är folksjälen mer beslöjad än någonsin i sitt tänkande. 
Förutnämnde SAAB-chefen Buskhe är ett annat bra exempel på hur natio-
nalism och brutal mordinstinkt med gamla rötter i den svenska vikinga-
själen i vår tid uttrycker sig via Luftelementets rationaliseringar. Eftersom 
SAAB numera expanderat till verksamhet inom datasäkerhet - säg vilket 
av deras fordon och krigsleksaker som inte går att hacka i denna tid när 
tekniken gör människorna allt mer maktlösa! - förklarar Buskhe i SvD som-
maren 2018 att Sverige ”redan är invaderat”. Han syftar på hackerangrepp 
i den osynliga luftdimensionen – som här inte syftar på den metafysiska 
och andliga världens eviga intellekt utan på transportleder designade av 
mänsklig tanke. Som sagt, den moraliska tragedin Sverige har inget slut 
och 9e huset som samvete är inte friskt, när man ser hur dess ägare, det 
lättpåverkade Kvicksilvret, har hämmats in av storföretagar- och ledarin-
tressen och detta dessutom i påhittiga spekulationshuset. I Sverige kom-
mer inom överskådlig framtid lögnare och bluffmakare att ha fri framfart 
om de bara verkar från ledarposition. Sverige är som en galen uppfinnare 
som inte förmår hejda sig själv. Hjälp kommer att behöva kallas in utifrån. 
Vilken stormakt kommer att hjälpa Sverige nyktra till? Det finns inte så 
många att välja mellan.

 Dagens oreflekterade pro-amerikanism stammar från Fattigsve-
rige och utvandringen och som nu återverkar på hemlandet och har givit 
oss en fadd kopia av den amerikanska drömmen om ”var och en sin egen 
lyckas smed”. ABBA-Björn Ulvaeus medgav en gång i tidningsintervju att 
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han gav upp den svenska ingenjörsdrömmen efter att ha insett att mer 
pengar stod att hämta som framgångsrik popstjärna!25 Det valet fick konse-
kvenser för karaktären vilket senare i livet tvingade honom att under viss 
förödmjukelse betala in en hel del pengar han i sin entreprenörsiver råkat 
undanhålla Staten. Före detta SAAB-vd:n Åke Svensson karriärresa,26 från 
sommarjobb på företaget till att bli dess vd, har föredragits i medierna till-
sammans med andra ingenjörer som klättrat mot makt och ära och pengar. 
Dessa är alla framgångssagor som syftar till att fostra mer av samma vara 
och håller de nationella specialiteterna – export av mordvapen – kvar på 
topp som nationens inkomstkälla. Samme Svensson var i vd-position då 
mutorna i samband med en affär med Sydafrika avslöjades 200727. Att kor-
ruption är en djupt integrerad del av den svenska nationalsjälen blir bara 
alltför uppenbar vid ett närmare studium av Sverigehoroskopet. Thomas 
Manns hopp om en mänsklig evolution tycks inte gälla det här landet, 
vars extrema sekularism i själva verket tyder på en regression tillbaka i en 
mer primitiv, kroppsnära babiantyp. Svenska mediers stilpoliser behöver 
numera t.o.m. upplysa svenskar om att man inte går på stadens gator i bar 
överkropp, att det offentliga rummet skiljer sig från en playa!

 Det är sinnelagets (Månen) ägare, den omoraliska Mars – tillika 
järnsmedjornas symbol och därmed metallindustrins – som i sin miserabla 
position i ”onda 8e huset” skapar en dold underström som gör svensken 
mindre rättfram än man skulle kunna tro om man lät sig nöja med det 
första intryck som ges av den hyggliga Vågascendenten. Precis som den 
svenska Överhetens ”nolltolerans” mot andra sätt att beskriva människan 
och livets mening än i materialistiska termer – från födelse till död är ett 
liv i Sverige en obruten ”arbetslinje” om man inte lyckas styra över till den 
än mer korrupta gräddfilen (5e huset)28 – precis på samma sätt förgiftas 
10e statliga makt- och resurshuset av bristen på etisk halt. Tanken är faktiskt 
smått svindlande: en egoistisk Måne, symbolen för enkla, egoistiska och impulsivt 
uppkomna begär, är det utmärkande för Staten! En Stat som ser till sitt eget 
först och främst och i sin verksamhet inte ens märker hur djupt dess rötter 

25 Det lät som en påhittad efterhandskonstruktion efter att stora ABBA-
pengar börjat rulla in, dvs. långt efter att Ulveaus valt livet som yrkesmusiker. Det 
är dock heller inte ett Etablissemangets indoktrineringsförsök eftersom det Sverige 
behöver är fler ingenjörer, inte fler habila låtskrivare.

26 www.ruterdam.com/ake-svensson-vd-teknikforetagen-om-sin-k__7047

27 old.svenskafreds.se/blogg/taggar/186

28 Detta är Arbetsoxen i korruptionens 8e hus som stagnerat i en allt mer 
obsolet attityd – för notera att 8e inte möjliggör något tänkande, det är en sektor för 
ingrodda attityder/beteendemönster.
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in i åttonde korruptionshuset går. Denna sorgliga berättelse om vårt kort-
siktiga och nyckfulla statsskick förvånar inte eftersom det är grannhuset, 
nummer nio, som står för det sanna och det goda och även detta hus är 
problematiskt till följd av sin ägares, Merkurius, kringrändhet.

 Givet truismen ”staten och kapitalet sitter i samma båt” blir 10e 
husets materialistiska fixering också bilden av svensk företagsamhet, 
själviskt låst vid pengar och via inflytandet från 8e korruptions- och döds-
huset svag för överenskommelser under bordet. Svenskar sysslar i stor 
skala med kartellbildningar. Se den obefintliga prisvariationen på konsu-
mentprodukter i landet! Generalagenterna fryser ute detaljister som försö-
ker sig på en lågprisprofil. Venus som en ond anpassling. Ändå åberopas i 
medierna då och då internationella studier som ger Sverige en relativt låg 
korruptionsgrad. Men den som använder sitt förnuft inser också att det 
är nästan omöjligt att få rätt mot Etablissemang och Myndigheter i detta 
land, och hur korruptionsmisstänkta själva undersöker och rapporterar 
om vad som ”gick fel”. I det här landet kan de korrupta ansvara för sin 
egen Berättelse – ännu ett exempel på rapportskrivaren Merkurius i kläm 
mellan onda herrar som tjänar sina egna intressen. Den omständigheten i 
horoskopet kan ”förklara” den officiella och ”relativt skandalfria” bilden, 
alternativt  Venus som får allt att se bra ut. Ett bra exemplen är den dim-
ridå som svävar över den f.d. utrikesminister Bildt och hans entusiasm för 
afrikansk olja uppblandat med lokalbefolkningens blod. Sverigehorosko-
pet avslöjar faktiskt den skrämmande verklighetsförfalskning som utgår 
från Elitens 5e hus, ett kreativt och lekfullt hus ska man minnas, och även 
ett väldigt visuellt hus (Solen). Här tjänar svenska reklamskapare grova 
pengar på att skicka ut Överhetens bild av den dumma och korkade fa-
miljefadern.29 Tidningen ETC publicerade valåret 2018 en liten men viktig 
påminnelse om hur svensk krigsindustri och Staten i princip är ett och 
samma intresse, vilket borgar för korruption. Till ingen nytta, naturligtvis, 
partierna ville hellre visa sig duktiga på att strypa invandringen. Inget av 

29 Den bussige invandraren som säljer ”billig” mobilabonnemang och hans 
svenska polis, båda karikatyrer på löjliga svenska män, har nämnts. Under många 
år hjärntvättades svenskarna också av ”Teliafamiljen” med ett skämt till famil-
jefar, och senare välsignades befolkningen med ”ICA-familjen” bestående av ett 
helt gäng otillräkneliga manliga jönsar. Detta är då stockholmselitens och deras 
reklammakares syn på svenskarna – jämför Gräddfilen i 5e med den bakbundna 
folkliga Månen. Landets alla ”ICA-Stig” skrattar hela vägen till banken medan 
svenskarna förödmjukas. ”Pruta utan att behöva prata” lovar reklamen för ännu 
en ”jämförelsesajt” garanterat finanserad av banker i kartell så att alla ska framstå 
som förelaktiga. Folket blir allt mer mutistiskt. Först när reklamen kriminaliseras 
kan folk att börja tillfriskna. Muslimernas bildförbud kanske inte är så tokigt?
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dem hade intresset av att söka föra upp de jobbiga frågorna på dagord-
ningen.

”En amerikansk säkerhetsrådgivare i Washington noterade: Sve-
rige har blivit väldigt bra på att använda sitt nationella varumär-
ke för att sälja vapen, förmodligen bättre än någon annan. Deras 
framgång ligger väldigt mycket i det faktum att kundnationerna 
oftast antar att de är de goda och alla andra är de onda.”30 

Nå, den begrundat ”ringdansen” mellan de svenska ledarna och överpri-
vilegierade (5e) och bopålarna och ankaret i utlandet (USA, 9e) och sedan 
noterat hur ”ond Sol/ond Jupiter” introducerar något fartblint och fana-
tiskt över vår handel (Merkurius), den har lärt sig med vilken utstude-
rad falskhet Sverige bedriver sin imageskapande verksamhet från just det 
kreativa femte huset. Överheten drar stora växlar på goodwill-skapandet 
som vi tydligt ser i horoskopets i och för sig  attraktiva Venusascendent, 
men bortom rollspelet drivs ett helt annat spel, det artikeln i ETC berättar 
mer om.

 Också den svenska statsmaktens mörkläggningar är frekventa 
och generande, och ”förklaras” av 10e husets rötter in i mörka 8e. De är 
så många att man knappt vet var man ska börja. Kanske beror det på att 
mörkläggningarna lyckas i sitt uppsåt, händelserna rensas bort ur folk-
minnet innan de hunnit sätta sig... Det första som dyker upp för är må-
hända bara en småsak, men inbegriper den politiska kuppen mot Håkan 
Juholt, socialdemokraternas kortlivade partiordförande. Han föll nomi-
nellt pga. märkligheter med bidrag för dubbelt boende samtidigt som två 
borgerliga riksdagsmedlemmar, som inte var politiskt högvilt, bara i förbi-
gående nämndes i medierna för samma förseelse. Även moderaten Tobias 
Billström hade fullt upp med diskutabel ”bostadskarriär” vid samma tid. 
Samma Billström räddades också i sina suspekta aktieaffärer (som stank 
insiderbrott upp till Höga Himmelen) av sin chef, statsminister Reinfeldt 
som sekretessbelade hela den smutsiga byken 2013. Sedan hann Billström 
avyttra sina suspekt förvärvade aktier31 innan företaget i fråga likväl gick 
i konkurs. Någon tid senare var det dags för socialdemokraterna att re-
gera och visa hur det är något med nationalhoroskopets 10e makthus, dess 
koppling till mörklagda 8e korruptions- och dödshuset och Satan däri, 
som gör skitar av varje ny tropp politiker som kliver in i Rosenbad för att 

30 www.etc.se/inrikes/sa-saljs-sverigebilden-med-vapen

31 Aktierna stod lågt i kurs vid köpet, just innan nyheten om statligt kapital-
tillskott, vilket fick dem att stiga.
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utöva makt på det svenska viset. Wallströms Utrikesdepartement mörk-
lagde dokumentationen om vad exakt Sverige erbjudit suspekta länder för 
att lyftas fram till en plats i FN:s säkerhetsråd. Hur smutsiga var turerna 
för att ladda om vår officiella Venusbild – som en av ”de goda”? På grän-
sen mellan korruption och klassisk svensk beröringsskräck hittar man epi-
soden med Kulturdepartementets veka hållning rörande all den konst som 
efter nazisternas massmord på judar hamnat i händerna på samvetslösa 
svenska konstsamlare, museer och institutioner32

 Det har redan talats länge och väl i det före detta Folkhemmets 
stugor om medierna som en enda stor filterbubbla av silad och vinklad 
information. Tänk så lägligt att plötsligt Facebook (mediernas ärkefiende 
om folkets uppmärksamhet) avslöjas som en skapare av datoralgoritmer 
som låser in folk i sina egna tankevärldar! Det gav medierna ett ögon-
blicks respit och de kunde själva rikta blåslampan åt ett annat håll. Kor-
ruption tecknas i nationalhoroskopets 3e medie- och kommunikationshus 
som innefattar såväl public service som annan publicistisk verksamhet, i 
synnerhet då de stora dagstidningarna vilka, som tidigare nämnt, tjänar 
som Statens megafoner. Detta betyder inte att goda tänkare och skribenter 
saknas i landet, bara att horoskopets disposition på den här punkten är ka-
tastrofal. Tredje husets ägare är ond Jupiter i lycko- och framgångshuset. 
Jag säger bara: svensk osjälvständighet i tanke! Lämmeltåg av svenskar 
som alla plötsligt ska skriva deckare... Detta är också tecken landets ”drev-
mentalitet” förorsakat av hoppet om snabba och lätta pengar. Intressant i 
frågan om kommunikation som metod för likriktning är att Staten är något 
nattståndet som Satan själv tycks hålla på plats (politikeryrket som kar-
riärväg för de flesta i Riksdagen, grundlönen är inte dålig ur svenskt per-
spektiv). Det som korrumperar 3e huset är girighetens demon Rahu som 
fungerar som förstoringsglas för den bakomliggande husägaren Jupiter. 
Namn som Bonniers och Schibsted sammanfattar misären i landet år 2018 
och ur medieperspektivet (3e) tillhör de definitivt den Högsta Kasten i Eli-
tens 5e hus. Jupiter är alltjämt en verksam illgörare, dvs. en som frimodigt 
och utan djupare eftertanke blåser upp bubblor, målar upp hoppfulla men 
ogrundade historier om framgång.33 Visst finns smulor av godhet utsprid-
da i de svenska medierna, hjärteknipande enskilda livsöden ser ut som 
empati, och miljön, som nu visat sig vara ett gemensamt bekymmer för 

32 www.svd.se/regeringen-bar-ansvar-for-den-plundrade-konsten

33 Författaren Kajsa Ekis Ekman intervjuades 2016 och hade ett och annat 
beskt ord att säga om den svenska tendensen att posera falskt, samtidigt som hela 
artikelupplägget reducerade också henne till något av en posör, låt vara på vän-
stersidan. bon.se/article/jag-ar-trott-pa-posorer/
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både rik och fattig. Men antalet artiklar som diskuterar de stora frågorna, 
hur många år kapitalismen har kvar och om det går att skifta ut systemet 
och gradvis introducera något nytt innan allt går åt helvete, sådant mate-
rial är sällsynt i Sveriges tidningar. Är medieregin sådan att DN släpper 
fram Roland Paulsson i frågan om medborgarlön en gång om året? Den 
flugan lär inte göra någon sommar!34

Invandrarna och  
den diskriminerande arbetsmarknaden

www.dn.se/ekonomi/johan-schuck-utrikes-fodda-haller-
sveriges-ekonomi-i-gang/

DN:s ekonomiskribent Johan Schück, liberal, undlåter i en krönika nämna  
en rapport som visade att invandringen kostar svensk ekonomi mer än 
den förväntas ge tillbaka i nationalekonomiska termer. Schück visualise-
rar dock massiva utbildningsinsatser för att få upp dessa ofta traumatise-
rade flyktingar/invandrare till svensk gymnasienivå, alternativt att landet 
knåpar ihop simpla och meningslösa jobb – som att ställa av vår senaste 
underklass att packa herrefolkets matkassar i ICA-butiken eller krafsa bort 
fågelskit från trädens bark. Ett underklassgetto kommer att växa fram där 
de lågutbildade betjänar sitt herrefolk, svenskarna och detta för att arbete 
sedan äldsta tid varit Statens sätt att kontrollera och kväsa den naturligt 
kreativa människan. Inget nytt sedan Vilhelm Mobergs dagar – national-
horoskopets Algol-relaterade svärta har bara flyttat från 5e konungahu-
set i 1809 års karta till att nu direkt signifiera statsmakten i 10e! Slutsat-
sen man kan dra av horoskopen var att Svenska staten aldrig var till för 
befolkningen, den var från första början Etablissemangets projekt för att 
Skydda Sitt! Folket skulle aldrig ha haft intresse av att bakbinda sig själv 
på detta horribla sätt. En bit in i framtiden lär samhället spricka av inre 
klassmotsättningar, men åt det hållet tittar inte Schück. DN:s språksvaga 
rubriksättare skriver bedrägligt att det är utrikes födda som redan nu hål-
ler landets ekonomi igång. Ett extremt korkat påstående eftersom artikel-
texten använder aktuell statistik som visar att det finns 14% invandrare 
med akademisk utbildning som pga. den svenska arbetsmarknadens dis-
kriminering (läs: ledd av svenska ledare med låg kompetens) inte släpps 

34 Än mindre sedan DN 2018 började stänga in även proteströsternas texter 
bakom betalväggar så att de upproriska fattiga i Sverige, de som inte har råd med 
en prenumeration, inte alls ska få höra de mer artikulerade rösterna!
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fram. Schück mörkar Sveriges karaktärssammanbrott genom att beskriva 
diskrimineringen av dessa högutbildade som att de ”står långt bak i kön”.

 Det är som om 1980-talets managementlitteratur aldrig blivit 
skriven, där chefer varnades för att försöka själva sätta ribban för företa-
gets nivå bara för att de var chefer. Den verksamhet som inte kan bejaka 
underordnade med t.o.m. högre kompetens än arbetsledarens, kommer 
aldrig att bli framgångsrik. I Sverige är tillståndet dessutom så eländigt 
att cheferna inte ens vet vad kompetens är, utan använder åldersskillna-
den mellan sig själv och yngre personal som en hävstång för att markera 
auktoritet. Massiva utbildningsinsatser behövs inte bara för invandrarna 
utan även för svensk arbetsledning inte mindre än för den sorgliga yrkes-
grupp som kallas rekryterare, vilka vuxit fram i takt företagen velat kapa 
kostnader för att förbättra sina vinster eller cheferna blivit för märkvär-
diga för att orka bry sig. Arbetsgivarna har idag outsourcat rekryteringen 
och allmänna pappersvändare tvingas att utifrån arbetsgivarens mer el-
ler mindre snömosiga platsannons och eget bästa förstånd söka utvärdera 
ansökningar inom områden de troligtvis inte vet något alls på djupet om. 
Därmed blir grovgallringen som när en blind höna pickar på måfå på mar-
ken i hopp om att snappa upp guldkornet. Förmågan att transporera en 
jobbsökares färdighet till ett annat område och värdera den (som Glaspär-
lespelets mästare förmådde i den Nobelprisbelönade romanen av Herman 
Hesse) är det inte fråga om. På den svenska ”arbetsmarknaden” silas det 
mygg sväljs kameler så att man blir mörkrädd. Och självklart finns där 
också ett litet önskemål insmusslat i dokumentationen som arbetsgivaren 
sänder den outsourcade amatörrekryteraren: ”du kan sålla bort överåriga 
partydödare”, dvs. de som förstör chefens plan på att utöva makt genom 
ålderns rätt. Stockholmsregionen är ju en så ung och vital region! Här finns 
cheferna som knappt vuxit ur blöjorna. Givet huvudstadens tillstånd kan 
det inte bli annat än ”matchningsproblem”. Det är lätt att se arbetsmark-
nadens åldersdiskriminering som förstadiet till de trakasserier av landets 
pensionärer som sedan följer och tydligen har följt Sveriges äldre befolk-
ning i långeliga tider.35 Båda fenomenen kan ledas åter till distinkt ung-
domsfixerade auktoriteten Saturnus. Jag talar om en tupp i ett hönshuset 
som stavas Tvillingarna, ett ungdomligt tecken  – härskaren Merkurius är 
bara en pojke på tolv-fjorton! (Förklarar mycket av de infantila IT-produk-
ter Sverige skapar.) Relativt Vattenbäraren är Tvillingarna ett lättviktigt 
tecken, men förklarar varför svenskarna i bästa fall är gatsmarta men miss-
lyckas i stora projekt som de barnrumpor de kollektivt är. Kroppsfixering,

35 Se vidare Johan Ehrenbergs klartext från 2014: www.etc.se/ekonomi/
darfor-sjunker-din-pension
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bristpårespektförhistorieämnetikombinationmedenobalanseradnyfikenhetpå
ny teknologi är en farlig blandning som skapar ett folk som hatar eller förnekar 
sitt eget oundvikliga individuella åldrande och i regering och i näringslivet blir 
till en klick som felfördelar de äldre.36 Det är inte invandrarna som är Sveriges 
problem utan den oborstade ungdomskultur som har tillåtits växa till sig 
eftersom svenska auktoriteter tydligen är sådana idioter som reklamfilmen 
presenterar svenska män som! Något i Sveriges historia har kastrerat den 
svenska manligheten och hela samhället blev högervridet och själviskt 
som en följd.

 Krigsprofitören SAAB hade under många år en kvinnlig vice vd, 
Lena Olving, som – naturligtvis – blev diskriminerad mot när det var dags 
för vd-byte, trots att Veckans Affärer just utnämnt henne till det svenska 
näringslivets mäktigaste kvinna. Förre vd:n Åke Svenssons plats övertogs 
istället av Håkan Buskhe, som åtta år in i rollen fick ännu en misstänkt 
mutaffär i knäna, nu rörande företagets försök att få Brasilien köpvilligt in-
för monoproducenten Sveriges mest prestigefulla projekt, det lätta strids-
flygplanet JAS Gripen. Åtta kan betraktas som ett olycksbådande tal enligt 
zodiakens uppbyggnad, i det åttonde steget förvandlas Barnets tecken – 
det nya livet, den fräscha startens Vädur – till rötans och dödens Skorpion. 
Det enkla faktum att nationalhoroskopet har sinnelaget i Väduren (steg 
1) men dess disponent i det skorpioniska 8e huset, introducerar samma 
outtalade beröringsskräck för det biologiska livets baksida i försvagning 
och sönderfall. Att den svenska rasbiologin under 1900-talet uttryckte just 
rasistens beröringsskräck för det som fantiserades vara skadligt för folket, 
ligger som vi sett som en källa till ruttna attityder i många områden även 
i dagens Sverige. Olving, då i femtioårsåldern, var fly förbannad över att 
ha blivit förbigången, men hennes horoskop är en intressant påminnelse 
om hur de 12 tecknen mellan sig bildar ett antal ”arttypiska” dramer som 
sällan förblir latenta om människan är ambitiös.

 I det här fallet räcker det att dubbelexponera den mäktiga indu-
strikvinnans karta på nationens för att inse att Skorpionen skär sig illa 
med Vattenbäraren, precis som hos nazisympatisören Sven Hedin och 
emotionella ”influeraren” Bianca Ingrosso. Faktiskt, i ”dissociationen” 
mellan Skorpion och Vattenbärare skymtas ännu ett skäl till varför kaldé-
erna verkar ha betraktat Den Väldiga som en container (eller kruka) som 
håller vattnet inneslutet eller på sin plats, på samma sätt som den antika 
kosmologin föreställda sig ett ”astralt hav” som hölls på plats ovanför jor-

36 Med mindre de sitter i en bolagsstyrelse och beslutar om sin egen ersätt-
ning.
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den. Futtiga 28 lertavlor med babyloniska horoskop har grävts fram av 
arkeologer (personernas födelsedatum spänner mellan 410 fvt till år 69). 
Det handlar inte om några grafiska avbildningar utan bara om torftiga an-
teckningar om födelsetidpunkt och planeternas positioner vid den tiden 
samt diverse annan astronomisk data, som närmast föregående fullmåne. 
Men särskilt den indiska traditionen kan ha bevarat babyloniska föreställ-
ningar. När det gäller kosmos herre, Saturnus, kastar han ett långt ögon-
kast som sträcker sig hela 270 grader runt zodiaken (den hinduiska läran 
menar att planeter bara kan kasta blickar framåt på sin färd). I den natur-
liga zodiaken härskar gränsdragaren Saturnus i Vattenbäraren och redan 
detta faktum gör att det tionde tecknet Skorpionen ”drabbas” av Saturnus 
inkluderande/exkluderande gränslinje. 

Så långt tillbaka ”Bäraren av Vatten” symboliserats, har det varit av en 
människa som häller ut vattnet. (En illustration jag såg på nätet visade is-
tället en urna full av guldmynt. Detta rimmar väl med den hinduiska elf-
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tehusbetydelsen – se Appendix 1.) Det är inte alltför långtsökt att utifrån 
Saturnus hinduiska 270-gradersaspekt se Skorpionen som det orena vat-
ten som förkastas, som man drar en gräns för, eller tömmer ut och rensar 
det egna landet från! I ”sociologiska” Vattenbäraren finns alltså inbyggt en 
olustig tendens till folkrensning och figurer som nazisten Hedin. Men 
kombinationen kan också uttrycka sig som hätskt hat mot den som exklu-
derar och det är inte lätt att veta hur symboliken kommer att ta gestalt... 
Demonstranter och antidemonstranter är exempel på hur vissa verkar som 
besatta av frågan om gränslinjer, en kognitiv begränsning tyder på brist-
fällig bildning. I den hinduiska Passionens kvalitet (Rajas guna) häver sig 
vattnen okontrollerat och i lidelse i Krabban (jfr. engelskans ”crabby sea”), 
men därpå följer den stiltje i Mörkrets kvalitet (Tamas guna) som Skorpio-
nen tillhör. För att förklara hur Skorpionen kopplas till korruption och död 
får man tänka sig ett avsnört bakvatten som, berövad all cirkulation, blir 
skämt och otjänligt. (Den goda Skorpionen beskrivs dock bättre som att 
”stilla vatten går på djupet”.) Vattenbäraren drar en gräns här eller gör sig 
av med det otjänliga. Skorpionen är redan i de äldsta beläggen en toxisk 
princip och med rätt eller orätt en av zodiakens syndabockar! Svenskarna 
älskar det fermenterade vattnet alkohol, ett nervgift som försämrar omdö-
met. Svenska staten å andra sidan, fruktar den sinnes- och t.o.m. potenti-
ellt intellektsbefriande växten cannabis sativa, vars bruk man hittar i forna 
högkulturer. Är civilisationers (och samhällens) uppkomst och de särdrag 
som sedan utvecklas mest ett lotteri? Vissa hittar en vinnande kombina-
tion av tankar och ting, utvecklar över tid något storslaget. Andra råkar 
kombinera en serie tankar som kanske var och en har fog för sig men där 
kombinationen ger besynnerliga effekter eller på sikt stryper och hämmar 
kulturen. Astrologin är just studiet av vilket helhetsresultat som kan tän-
kas av ett antal tankefrön  (”förnuftsprinciper”) planterade i tid och rum. 
Sverige ser ut att vara designat enbart för den privilegierade minoriteten. 
Att kasta ut skorpionvattnet ur behållaren påminner om himmelens bas-
sänger varifrån Syndaflodens vatten i en mytisk urtid släpptes ned och 
dränkte den misshagliga mänskligheten som råttor. 

 SAAB:s förre vice vd Lena Olving föddes i frimodiga och expan-
siva Skytten men med en Sol disponerad av Jupiter i Jungfrun (vars härs-
kare Merkurius ger den händiga Jungfrun ett teknokratiskt drag). Solen 
med disponent ger visserligen bilden av en framåt och detaljorienterad 
människa, kanske överdrivet så eftersom soltecknet expanderar på Jupi-
ters vilja att kontrollera in i detalj. En bra signatur för en teknokrat men 
redan där ett visst frågetecken för rollen som högsta chefen (Solen), den 
som måste se de stora dragen och sedan kan delegera detaljgörat till se-
kreteraren eller vice vd:n. Men det viktiga i Olvings horoskop, och som 
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ger problem då landet i praktiken har ”gubbslem” i alla maktpositioner, är 
födelsen ett år då kvinnlighetens Venus stod i toxiska Skorpionen tillsam-
mans med gränsdragaren Saturnus, och båda förstärks av äregirighetens 
demon Rahu. Ägaren till denna häxbrygd är vidare Mars, som är svag i 
offertecknet Fiskarna. I ett annat land och en annan tid hade man kanske 
kunnat förutspå total framgång för Olvings markant ”ärelystna och bara 
formella kvinnlighet” (Rahu, Saturnus, Venus), men nu råkar hennes miljö 
eller kontext vara Sverige, landets som i kraft av en dominant ond Sol och 
ond Jupiter i Vattenbäraren per definition kommer att vilja hålla Skorpio-
nen marginaliserad eller helt utestängd från sin grabbiga lekstuga. Social 
utstötning eller mobbning.37 Den här problematiken, Luftens och Vattnets 
ömsesidiga oförståelse eller förkastande av varandra, indikerar på ett plan 
själens syndafall, det är här skapelsen rivs itu och en rationell själ (Luft) 
och en irrationell lämnar till den enbart biologiska orienteringen (Vatten) 
att förlora sig ”nedåt” hur mycket den vill. Högre intelligens möter bäst 
irrationella drifter med tystnad, det går inte att tala Mars drift tillrätta!

 Olvings horoskop har på sina egna villkor styrkor  (om man upp-
skattar ”kvinnor för krigsprofit”) men i Sverigehoroskopets kontext upp-
står ett ”socialt utstötningssyndrom”. Vare sig Olving gjort något för att 
förtjäna det (i detta liv), lönar SAAB:s styrelse hennes år i position num-
mer två med att hämta in en ny etta utifrån. Man kan kalla den här teck-
enkombinationen utanförskap, mobbningssyndromet eller vad man vill, 
bara man vet att nyckeln ligger hos Saturnus: en avvisande ringmur runt 
vad det som avviker från dess konception. Alternativt en karantän runt 
vad den söker isolera och oskadliggöra.38 Det är uppenbart att zodiakteck-
nens symbolik och karaktär återkommer även i de 12 husen, och att ytterst 
hela dussinet bidrar till att förklara varandra. Även om ascendenttecknet 
avgör vilket tecken som tillfälligtvis matchas till ett hus, fortsätter t.ex. 
det 8e att bära sitt skorpioniska uttryck. Med ett land vars privilegierade 
skikt tecknas av en verksamt ond Sol och Jupiter i 5e lyckohuset medan 
den ansiktslösa massan (Månen) står rotad i skorpioniska och bittra 8e via 
psykets disponent, ser vi den djupare förklaringen till att Sverige är ett 

37 Det är lätt att förstå hur lättkränkt Bianca Ingrosso måste vara som stän-
digt bär den sociala utstötningsproblematiken med sig, som delar av det egna psy-
ket/livsödet! Väl hanterat i yngre år kan detta motiv ge utmärkta terapeuter och 
vägledare senare.

38 Ur Skorpionens perspektiv blir teckenkombinationens berättelse annor-
lunda: det kan handla om avsky mot en kvävande Stat eller en ideologi som be-
gränsar eller utestänger individen, men också en paranoiker som tror på risk för 
smittspridning av alla de slag, dvs. man känns inte vid att man själv står mitt i det 
toxiska tecknet och ser hellre problemet en bit bort, genom projektion.
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halvschizofrent land av leende mobbare och utstötare, en Elit som möter 
samma mobbare och utstötare i ett folkdjup med mindre anledning att le. 
Till skillnad från reklambyrånissarna tjänar de inte storkovan på att skapa 
nidbilder av sig själva – svenskarna. Men landets interna mobbingtendens 
riktar sig inte bara mot de kuvade männen, kvinnorna eller befolkningens 
äldre. Den omedvetna inre mobbingtendensen tycks ha att göra med lan-
dets femtehuselit som inte vill dela med sig värst mycket, och kan även 
ledas tillbaka på vår sekelgamla materialism, rasbiologin och den psyko-
tiskt platta synen på människan som bara en kropp insvept i en hud! Ingen 
säger det högt: men Sverige frossar i att dela in folk i hackordningar och 
sätta pris på dem i reda pengar. (Vi har en slavhandlares själ!) Saturnus 
och Vattenbäraren blir nu en yttre form som innesluter eller osynliggör det 
”äckliga”, skorpioniska, förkastliga eller mindervärdiga.

 Åter är det Venus i Stenbocken som en estetik baserat på den yttre 
formen men som i 4e huset för inre djup och tillfredsställelse visar esteti-
ken vara en brunn knappt djupare grävd än hudtjockleken. Utgå från att 
alla unga svenska modebloggerskor (Venus = kvinnor) mår dåligt just där-
för att de fastnat i ytans fixering och ägnar den så mycket tid. Väger man 
åter in det prominent placerade psyket (Månen) i det mest egocentriska av 
tecken och noterar att Månens opposition till Vågen destabiliseras ytterli-
gare av måndisponenten Mars i svartsynta 8e, börjar man förstå Sveriges 
otroliga problem med att forma sig en berättelse och ens en fungerande 
jag-kärna på ytlig nivå. Kartan från 1974 tycks faktiskt indikera Folkhem-
mets nära förestående sönderfall. Historiskt hade kulmen för det goda 
samhället sedan länge passerats. Den socialdemokrati som lyft landet ur 
armod var redan en betongkoloss som bara sökte hålla sig fast vid makten. 
Sosseriet hade ännu en hemlig deal med den Högsta Kasten om att privi-
legier inte får kastas som pärlor till svinen (folket), och socialdemokratin 
var aversiv till en ny modell som gick bortom det löneslaveri man tidigt 
gjort upp med den Högsta Kasten om. Därmed svek den tidiga sociala 
impulsen till förnyelse för massorna sitt logiska slut i ”allt gott åt alla”. Att 
få folk att sluta fixera sig vid upplevda värden på produkter med åtföljande 
tokgalna priser på det alla flockdjur vid en viss tidpunkt värderade högt 
(pga. av någon hajp), och istället iscensätta det marxistiska dictat, ”av var 
och en efter förmåga, åt var och en efter behov”, fick Olof Palme att rysa av 
obehag. Han var inte värst progressiv, när allt kom omkring.39

39 Med Vattenbärarens härskare i Skorpionen och delvis vattniga Jupiter i 
Vattenbäraren uppvisar Palme tecken på det sociala utstötningssyndromet.
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Välfärdsprofitörerna

Så mycket har skrivits om de vuxna profitörerna på skolbarn och sjuka att 
jag inte behöver ödsla plats på Sveriges världsunika urspårning. Några 
citat från medierna får räcka som markör, följd av en kommentar om vad i 
Sverigehoroskopet som, möjligen, förebådade denna humanitära kollaps, 
denna glidning mot ett helvetessystem som det i USA. Minns att nyliberala 
historieskrivaren Lars Trägårdh förvridit begreppet ”den svenska model-
len”, samma lögnmentalitet som sedan dök upp i namnändringar som Ar-
betsgivarföreningens byte till nya och mjuka ”Svenskt Näringsliv” (vem 
gillar inte näring, vem vill inte slippa gå hungrig?) och ”Nya Moderaterna 
- det nya arbetarpartiet”. Sommaren 2018 summerades läget för femtielfte 
gången, nu av Ardalan Shekarabi (s): ”Det normala i skolsektorn i väst-
världen är ju att man har ett totalt förbud mot att föra ut skattemedel från 
verksamheten. Vi är det enda land i västvärlden som tillåter kommersiella 
bolag att finnas i skolsektorn och som ger dem möjlighet till obegränsade 
vinstuttag.”40 Privata sjukvårdförsäkringar utgör en parallell till ROT för 
lyxombyggnader för dem som har råd att bädda in sig i trygghet och miljö 
– tänk här nationalkartans i och för sig goda Venus i trygga och belåtna 4e 
huset. Det som avgör tur- och nitlotter kring välmåendet i hushållen (4e) 
är huruvida medborgarna placerat sig på horoskopets sol- eller månsida. 
Så mycket mer tillfaller dem på Solsidan!

 En lika beklämmande ny verklighet i Sverige är hur folk betalar 
skatt för de välbeställdas premiumvård. John Lapidus, doktor i ekonomisk 
historia, och Daniel Suhonen, chef för det fackliga idéinstitutet Katalys be-
skrev i maj 2018 i Svenska Dagbladet hur detta förräderi mot medborgarna 
kan försiggå helt lagligt.41 Ett stickprov två månader efter textens publi-
cering visar att medieföretaget Schibsted stängt in denna samhällsviktiga 
information bakom betaldörren. Vad anser Katalys om det beteendet? De 
har naturligtvis sålt sin artikel och tidningen har full rätt att skyla den från 
folkflertalet eftersom den är sprängstoff som skulle kunna påverka valet... 
I förlängningen av detta vinstkåta beteende hos de svenska tidningarna 
kan, som sagt, skönjas ett konfllikterat framtida Sverige vars Överhet läm-
nat en talrik och oinformerad underklass att tro ”vad fan de vill”. Public 
service tycks landa på medborgarens skattsedel och innebär redan nu, som 
i Orwells dystopi 1984, att den rådande regimens vinkling blir den enda 
som når Sveriges rekord stora framtida underklass av tjänare. Hur många 

40 www.svd.se/vi-ar-enda-landet-som-tillater-detta-i-vastvarlden/i/tv

41 www.svd.se/allt-fler-koper-fortur--allmanna-varden-hotad
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fler kommer Överheten att sätta en sopkvast i händerna på med hot om 
att de får svälta och gå från sina hem de inte inrättar sig i Rikets Pseudo-
verksamheter? Den svenska arbetslinjen regerar, samtidigt som fisförnäma 
civilekonomer önskar bort kollektivavtalen så att de kan softa med sin lap-
top i soffan hemmavid och kalla det ”jobba hemifrån”.42 Överheten har 
dessutom Ordningsmakten vid sin sida, i händelse den växande skaran 
desillusionerade och minimalt integrerade människor på samhällsbotten 
börjar visa tecken på oro. 

 Eftersom Svenska Dagbladet så snabbt undandrog allmänheten 
Katalys viktiga information43, återger jag några stycken:

”Indirekt sponsring finner vi på vinstdrivande Capio Lundby 
sjukhus i Göteborg. De skriver ett treårigt avtal med landstinget 
där landstinget betalar för hela den sjukvårdsmässiga infrastruk-
turen, exempelvis lokaler. Till detta dukade bord kommer försäk-
ringsbolagens kunder utan att betala ett öre i hyra, vilket gör att 
försäkringspremierna hålls nere. ... Samtidigt står det offentliga 
inte bara för läkarnas utbildning, utan även för deras AT- och ST-
tjänstgöring. 
PRIVATA VÅRDGIVARE FÅR GRATIS ARBETSKRAFT OCH TAR 
SEDAN BETALT AV LANDSTINGEN FÖR DEN VÅRD DESSA 
LÄKARE PRODUCERAR, ÄVEN NÄR LÄKARNA BEHANDLAR 
PATIENTER SOM KÖPT SIG FÖRE LANDSTINGENS KÖER. 
... I dagarna [180516] har riksdagen beslutat att återinföra för-
månsbeskattningen på ’privata’ sjukvårdsförsäkringar. Samti-
digt görs försäkringarna avdragsgilla för företagen, vilket delvis 
motverkar den nya lagens syfte. På det stora hela är dock lagen 
ett försök att bromsa den gömda välfärdens frammarsch, men ett 
kompakt motstånd från de borgerliga partierna och SD gör att den 
kan rivas upp efter valet. Den som ordnar sin vård ’privat’ blir 
av naturliga skäl inte lika angelägen om att bidra till det gemen-
samma, särskilt inte om man får höra att den offentliga vården 
fungerar dåligt och styrs av inkompetenta politiker. Den tudelade 
välfärdens aktörer har ett affärsintresse av att ställa den offentliga 
vården i dålig dager.”

42 www.dn.se/debatt/skrota-dagens-kol lekt ivavtal -de-maste-
moderniseras/

43 Det finns naturligtvis inget som hindrar allmänheten att ta del av dem på 
institutets egen sida: www.katalys.org/publikationstyp/rapporter/
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Eliten är ett särintresse ur perspektiv av Sverigehoroskopets uttalade jäm-
likhetssträvan, Vågskålarna i öster, och utifrån de senare betecknar det 
6e olycks- och ohälsohuset den allmänna välfärden. Fiskarna i 6e är på 
många sätt en fin berättelse om självuppoffringen i det gamla Sverige; 
1809-horoskopet beskriver faktiskt folket som Månen-i-Fiskarna, som em-
patiska människor. Fiskarna korrelerar naturligen med 12e huset som bl.a. 
representerar sjukhus och sjukvård, vilket ger en perfekt komplementari-
tet till motsatta 6e huset för ohälsa – båda husen måste bedömas tillsam-
mans. I Sverige 1974 ägs 6e huset den välvilliga och goda Jupiter, men det 
skick Jupiter faktiskt befinner sig i gör att just ohälsosektorn är en lycko-
bubbla på väg att brista. Det är den onda rika människan i 5e privilegie-
huset som inte var nöjd utan ville inkräkta på statens medel och göra dem 
till sina! I nästa kapitel om de planetära cyklerna kommer det att framgå 
att Jupiter ägt den cykel under vilken vårdvinsthelvetet skenat helt utan 
vettig politisk kontroll. 

Identitetspolitikernas likgiltighet inför 
den naturliga ordningen

Efter att ha hört rikskände Mark Levengood sommarprata i radion och 
kalla sig mer bög än de flesta och på flera sätt förlöjliga kristendomen med 
förrädiskt mjukt barnspråk – som om han riktade sig till obildade idioter 
som sväljer allt bara det presenteras med sockrat tonläge – beslöt jag inklu-
dera den sexuella identitetsneurosen som ett av Sveriges mer framträdan-
de nationaldrag. Den rör visserligen bara några få procent men ges sådant 
medialt utrymme att man kunde tro att halva befolkningen överväger 
könsbyte. Det verkar som att landets alla homosexuella tagit sin tillflykt 
till antingen Aftonbladets identitetspolitiska redaktion eller till Svenska 
Kyrkan, som fått en inofficiell överstepräst i Jonas Gardell efter hans rent 
politisk utnämning till teologie hedersdoktor. Men den som presenterar 
Jesus som en tandlös analfabet, vilket Gardell gjort, har inget med kris-
tendomen att göra! I Markusevangeliet, det äldsta av de fyra kanoniska 
presenteras Jesus redan i första kapitlet som en lärare i synagogan, där 
man på sabbaten läste ur Torah och, precis som senare i kristendomen, 
gjorde predikande och allegoriska utläggningar av texten. Markus berät-
tar att åhörarna häpnade över Jesus originella textutläggningar – det finns 
många liknande exegeser i de något äldre och samtida Dödahavsrullarna 
för den som vill bilda sig en uppfattning om Jesus troliga sätt att närma sig 
de heliga skrifterna med blick för berättelsernas symboliska dimension. 
Att utifrån det moderna religionshistoriska forskningsläget som Gardell 
kalla Jesus en tandlös analfabet är på samma nivå som en annan gardellare: 
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Mot hans förvrängning ”alla ska med” står Bibelns verkliga ord: ”många 
är kallade men få är utvalda”. Teologie doktorns homo agenda undermi-
nerar hans trovärdighet som uttydare av det kristna budskapet, och något 
säger mig att det här är något han kokar ihop hemmavid med sin partner 
Levengood. Det skulle förklara den senares  manipulativa sommarprat. 
På ett försåtligt milt och inoffensivt vis, som ett naivt barn som egentligen 
inte alls funderat i teologiska banor, tänkte han högt och undrade varför 
Gud skapat bögar (hans ordval) ”om det inte var meningen att de skulle 
vara och leva som sådana”. Reinkarnations- och karmalärorna har natur-
ligtvis svar på detta. Och även utan själavandringen (som kristendomen 
snabbt förkastade) finns ändå Jesus ord till den prostituerade Maria från 
Magdala, som han räddade från att stenas, som ett tolkningsmönster att 
applicera på homosexualiteten: ”gå nu, men synda inte mer”.

 Det mest ironiska med påstått religiösa ”bögar” som Gardell och 
Levengood är att homosexualiteten till sist avkriminaliserades till följd av 
de materialistiska vindar som börjat blåsa i Väst. Samma vindar som död-
förklarade Gud och själen! I Sverige var det inte så mycket psykologiska 
förklaringar som biologisk materialism som ”befriade bögeriet”, en världs-
bild så galen att ingen egentligen tror på den, även om dess vetenskaps-
män tillåts hållas. Resonemanget bakom avkriminaliseringen gick så här: 
om nu biologin är den yttersta verkligheten kan man glömma det där med 
människans fria vilja. Vi är alla bara automatiserade kreatur som en blind 
natur spottat ur sig. Eftersom den biologiska materialismen per definition 
förnekar allt utom en ofri biljardbolls-kausalitet – Demokritos runda atom-
bollar som medvetslöst studsar runt i universum och vi med dem – vår 
enda bas i livet – är homosexuella bara en annan godtycklig sammanfog-
ning av atomer och därför är deras böjelser och beteendemönster inte mer 
kriminella än något annat. Vem som helst hör att detta inte är kristendom. 
Det är satanism, förnekandet av själen och högre verkligheter. En sådan 
doktrin kan således den teologie hedersdoktorn tacka för sin nuvunna rätt 
att leva ut homosexualiteten! Inifrån nationalhoroskopets 8e sexual- och 
korruptionshus hånler Satan åt den svenska sinnesförvirringen. Sverige 
har i modern tid haft en rad kristendomsfientliga ikonoklaster,44 många 
säkert vuxna som aldrig gått till grunderna och sökt förstå en strikt religiös 
uppfostran som de menar har stukat dem. Men de här två riksexemplen 

44 En modern ärkeateist var filosofen Ingemar Hedenius, född med tecken 
på det svartaste psyke som tänkas kan: med en månascendent (”sinnelagskarta”) i 
Oxen blir både Mars och Venus verksamma illgörare, inte mindre än psyket i sig, 
och i konjunktion med både Mars och Venus hittas Satans stjärna Algol! Här ses en 
släktskap med det Sverigehoroskop som ännu ligger en bit fram i tiden.
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får räcka. Homorörelsen har naturligtvis ingen anledning att vara den he-
teronormativa kristendomen till lags med tanke på dess historiska kopp-
ling till det dödsstraff det en gång innebar för den som ertappades med att 
praktisera sodomi (enligt Bibeln lät Gud bränna ned hela Sodom efter att 
ha manat dess enda rättskaffens människa att lämna den kollektivt smit-
tade staden). Men i det sekulära Sverige har HBTQ-folket fått in en fot på 
flera medieplattformar och tar nu tillfället av avslöja hur lite de egentligen 
förstår om sig själva eller vad mänskligheten ändå lyckats lista ut om den 
gåta som vi är, från ett jordeliv till nästa. Det är passande att som utgångs-
punkt i denna moderna svenska paradgren av ”jämlikhet som spårat ur” 
granska horoskopet för grundandet av Riksförbundet för sexuellt likabe-
rättigande. Lika mot vad den blinda driften än riktar sig mot, djur, sam-
könade, lyktstolpar att likt hundar gnugga sig mot. Bara fantasin sätter en 
gräns i Sverige där allt är lika sant och där subjektivismen härskar efter-
som den är mer lönsam för Profitörerna än kosher-enliga inskränkningar.
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 Sällan har väl ett horoskop så tydligt visat den förvirring de seku-
lära genomlider i den okontrollerade ökningen av särartslobbyism (ödes-
cyklerna i nästa kapitel kan dock antyda att vi nu sett kulmen). RFSL-kar-
tan blir bokens enda som ritas med de fåtaliga hinduiska planetaspekterna 
(som aspekterar och påverkar tecken och hus oavsett om det finns någon 
planet där). Kartan återknyter till utläggningen om gruppsociala Vatten-
bärarens oförenlighet med den irrationella/blinda sexualdriften alterna-
tivt särlingens position (Skorpionen) som bidrog till att förstå varför en 
kvinnlig SAAB-chef var en ”no-go zone” i detta land eller varför Sven 
Hedin stöttes ut ur den svenska societeten efter att det blev pinsamt att 
Sverige varit så nazivänligt. Här betecknas de med Skorpionen symbol 
som snöat in på aparthet till följd av det sekulära samhällets reduktion av 
medborgarna till ”bara kroppar”. De uppträder med bokstavskombinatio-
nen HBTQ men det finns egentligen ingen gräns för hur mycket den här 
”dna-strängen” kan utsträckas i takt med att Sverige sönderfaller i tusen-
den små privata sanningar. Postmodernismen har så djupt infekterat Väst 
att själva vårt eget tänkande ser ut att bli dödsstöten för vår civilisations-
form.

 Det är en urartning som ”vanligt folk” med rätta känner trötthet 
inför eftersom alla dessa särartsaktivister inte nöjer sig med att hålla sig 
inne ”på sitt rum” – vilket deras tillskyndare de sekulära Humanisterna å 
andra sidan anser att troende bör göra! – utan ständigt väsnas i karneva-
ler och under andra offentliga manifestationer. De är som förvuxna barn 
som bara vill bli sedda av mamma och pappa. Det gick så långt att Pride-
festivalen sökte skadebegränsa forna år av marscherade och skränande jät-
tekukar och vaginor i grälla färger genom att avisera 2017 som året för en 
lugnare och mer eftertänksam homovecka. Levengood var nästan smak-
full i sitt sommarprat 2018, men hans försäkran om att privat vara ”bögi-
gare än de flesta” är inget en normal människa önskar funderar djupare 
över, givet den avgrundslika perversion som ibland kommer upp till ytan 
i denna sjuka fringekultur / mentala problematik. Ta t.ex. fängslandet av 
popidolen Boy George för de kriminella handlingar han utsatt sin manliga 
”sexslav” för eller skaparen av popgruppen 10cc (måttet på en ejakula-
tion!), den berömde engelska producenten Jonathan King, som också låg 
bakom idén att göra en coverversion i reggaetakt på en amerikansk låt vid 
namn Hooked on a Feeling45 och som i framskriden ålder fängslades för för-
sök till homohor med en minderårig tonåring. Identitetspolitiken stannar 
inte med ett okänt antal sätt varpå en individ kan ha kommit på sniskan 
i förhållande till sin biologiska kropp och dess blinda drivkrafter. Också 

45 1972, året därpå imiterad av en känd svensk artist.
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hudfärg har rörts ner i denna intellektuella soppa, möjliggjord av nämnda 
postmodernism – en nonsensintellektuell strömning som betraktar allt 
som ”relativt” och ”lika sant”. Men likt en galen despot hävdar den att alla 
andra har subjektiva och likvärdiga sanningar förutom den själv – post-
modernismen ser sig själv som den ultimata sanningen genom att känna 
till detta om alla andras ”relativism”. Inte konstigt att perversion frodas i 
ett Väst som ger upphov till rent nonsens i släptåget på Einstens relativi-
tetsteorier. Ateisten Stephen Hawkins ”M-teori”, den sista vuxensaga han 
hann producera, byggde på samma  postmodernistiska värderelativism.

 Den antika världsbilden är inte fullt så svajig. Den utgår från den 
naturliga ordningen och zodiaken söker visuellt replikera den. Det finns 
metoder för att avgöra om ordningen är rubbad, och i så fall vad som kan 
tänkas resultera, åtminstone principiellt. Boken nämnde inledningsvis en 
studie som antydde den naturliga ordningen och en avvikelse från den 
i en signifikant övervikt homosexuella med ”fallen” Mars i kokongens 
tecken Kräftan, en sexualitet som tydligen i vissa fall ligger i kuvös, ofödd 
och oprövad (på det hetero sättet) i detta liv. Katolska kyrkan, som para-
doxalt nog förvaltar den i själva naturen nedlagda heterosexuella normen 
och samtidigt infekterats av enorma mängder homo pedofilpräster, note-
rar måttfullt att det bara är utagerandet som räknas som en synd, inte att 
man blivit ”skapad” homo. Hade inte kristendomen fördömt själavand-
ringen som en irrlära under Medeltiden hade man idag kunnat uttala sig 
mer förstående om fenomenet. Givet själens många liv är det ingen som 
”skapas” homosexuell. Däremot skapar nationer en kollektiv karma och 
individer stöps i 9 fall av 10 som nationens ledare vill ha sina undersåtar. 
Dussinmänniskorna ingår i den kollektiva karman men alstrar därtill egen 
framtida karma genom småaktighet och annan futtighet på det enda exis-
tensplan de betros med: det rent personliga livet. Med tanke på hur kom-
mersens reklammakare förklenat svenska män och kvinnor i ”ironisk” 
reklam under årtionden kan vi räkna med extrema identitetsstörningar i 
landet framöver. Här växer livsodugliga krakar upp och Överheten har 
aldrig haft bättre grepp om undersåtarna. Stockholms Stad AB investerar 
massor av pengar i homobefrämjande aktivitet för att stötta söndringen. 
Ensam är svag och alla lever i sin ”särartsfeminism” eller i sitt subjektiva  
lilla fack. Man och kvinna är nu nästan okända kategorier. Svenskarna har 
reducerats till det enda som anses viktigt: de har blivit avkönade produk-
tions- och konsumtionsenheter.

 Att lägga RFSL-kartan sida vid sida med det ännu inte födda Sve-
rige modell 1974 upprepar insikterna som kunde dras från den kvinnliga 
SAAB-chefen som inte passade i grabbgänget. Här är det istället en fråga 
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om exkludering ur gruppgemenskapen. Homolobbyismens karta prick-
ar perfekt in det moderna Sveriges Sol i Vattenbäraren. Rörelsen som en 
lunär varelse, som en reaktion på en impuls eller yttre upplevelse, mot-
svarar vad det framtida Sverige skulle komma att bli: en störd identitet, 
en ”verksamt ond Sol”! Soltecknet Vågen anknyter till framtida Sveriges 
Vågpersona. Det kan ligga något i att Sverige är landet där homosexuella 
mer än i andra lyckats ta sig in i den Elit som därefter begagnar informa-
tionsövertaget och sprider vinklad information till folk i stort på det sätt 
som kartan indikerar. Men låt oss hålla oss till horoskopet, utan spekula-
tion över dess framtida inverkan på landets opinionsbildare. Vad är det 
för impuls eller yttre upplevelse förbundets reaktiva Måne sökte vända 
till något gott (Jupiter, den Stora Välgöraren)? Naturligtvis den negativa 
stämningen till homosexualitet som fortsatte råda i Sverige även efter av-
kriminaliseringen – enligt RFSL:s hemsida. Hur ser man då detta negativa 
tryck i förbundshoroskopet varpå sinnet reagerar med det positiva spinn 
Jupiter alltid söker ge allt och alla (hur overklig skönmålningarna än till 
sist blir)?46 Solen som är den impulsgivare Månen reagerar på och här hit-
tas Stora Ljuset i Vågens tecken, symbolen för partnerskap naturligtvis, 
men i 12e huset för negativa upplevelser i det öppna samhället. 12e är den 
världsliga förlustens hus. Dessutom står Vågens härskare inte fullt mogen 
för heterosexuella relationer, ”fallen” som Venus är i den självcentrerade 
Jungfrun som, tecknet före steget in i den vuxna, heteroamorösa kärle-
kens tecken, likt den lesbiska Sol-Jungfrun Greta Garbo i filmen säger att 
hon ”önskar bli lämnad ifred”. Solen i Vågen, den heteronormativa iden-
titetskärnan, undermineras till okänd grad av en Venus som för Skorpio-
nascendenten är en verksamt ond faktor och dessutom i sitt ”fallna” läge. 
(Homokärlek till bara det egna kan ses som den egokärlek kristen teologi 
känner som cupiditas.) Därtill framställs (naturligtvis) denna homokärlek 
som ett eftersträvansvärt ideal (11e idealhuset). Det RFSL-kartans sinne 
reagerar på är således ”förlorarstämpeln” som vidhäftar de relationsmäs-
sigt dysfunktionella, de som inte lyckas få den fallna Venus att bete sig 
”som folk”.

 Men attityderna var tydligen mer negativa än så vid denna tid, 
för horoskopets verkliga bakslag är den blinda sexuella drivkraften som 
sådan. Kartan definieras av just Mars hemma i sitt negativa härskarläge i 
Skorpionen, en beskrivning av en sexualitet som saknar varseblivningsor-
gan – kåta djur men blinda och offer för sin urskillningslösa drift. Den här 
placeringen, så härskarposition den är, ansågs olycksalig redan i antiken 
eftersom Mars bara partiellt indikerade ”energi” men kanske främst var 

46 Romarna kallade ofta Jupiter för Jove, varav vårt ”jovial”, gladlynt.
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känd som symbol för Olycka, Osämja och Krig.47 Detta är värt att minnas 
eftersom Mars rent tekniskt är välplacerad i 1a egohuset. Vid tolkningen 
måste man nu bedöma värdet av att det är den mörka elden som styr hela 
horoskopet, den tamasiska, fullständigt kunskapsbefriade Mars... Kartans 
hjärteämne är  således den blinda sexualiteten och allt det mänskliga som 
Vågen betecknar, räknas bort (12e förlusthuset). RFSL tar parti för den 
sämsta nidbild av mänsklighet som går att företsälla sig! Ett omedvetet 
driftskucku. Ur den blindes egoperspektiv är identifikationen med denna 
lika blinda drivkraft det enda som betyder något. Och sedan händer det: 
Mars kastar sin störande räta vinkel (90°) mot 4e huset, som hos en män-
niska betecknar själsdjupet och personens belåtenhet med sig själv, sin 
upplevelse av lycka i livet. Skadegöraren saboterar självbelåtenheten. Ef-
tersom 4e huset går i Vattenbärarens eller det folkliga kollektivets tecken, 
är det uppenbart att här finns en störning som inbegriper den aparta och 
närmast antisociala Skorpionen (blinda drivkrafter fungerar bara inte i 
samhället, som är en organiserad och civiliserad konstruktion). Det är ex-
tra illa här eftersom förbundet representerar alla som domineras av blinda 
och störande sexualitet inom sina egna psyken – Mars attack mot förbundets 
egen Måne. Förbundet representerar alltså dem som – bokstavligen! – väck-
er ont blod i samhället/folkkroppen/Vattenbäraren.

 Månen, som tidvattnens härskare, representerar i hinduisk astro-
logi alla flytande vätskor, vatten, blod, sperma. Västastrologi har gjort den 
begripliga men inte helt korrekta kopplingen mellan den röda planeten 
Mars som krig och just blod (eller blodsutgjutelse). Men Månen betecknar 
alltså blodet som sådant – i många kulturer en bärare av den lägsta delen 
av vår själ, långt lägre än våra intellektuella funktioner. Sinnet eller psyket 
i Vattenbäraren står i Luft och representerar planering eller konceptualise-
ring. RFSL:s PR-maskineri (Jupiter) går nu igång för att försöka och sprida 
goodwill över vad som i grunden – för det säger horoskopet tydligt – är en 
svår störning mellan ”blodsjälen” och värdkroppens intellektuella organ. 
En lättare form av sinnessjukdom, med andra ord. Att RFSL nästan 70 år 
efter bildandet inte lyckats domptera svenskarna utan tvärtom flyr fältet 
när några nynazistiska busar testar att skrämma dem under Almedals-
veckan 2018, 48 tyder på att homolobbyismen saknar förankring i den gu-

47 Hinduisk astrologi placerar just Mars som ”hussignifiktor” för 6e olycks-  
och fiendeskapshuset

48 –De får polisbeskydd för att stå där och hota oss, säger förbundsordför-
anden för RFSL. Polisrepresentanten: –Vi är inte oroliga för säkerhetsläget, men vi 
har full förståelse för att RFSL är det.

www.aftonbladet.se/ledare/a/J1yg6j/de-far-polisskydd-for-att-hota-rfsl
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domliga delen av sin själ. Förbundets brist på framgång med att övertyga 
svenska folket att homosexualitet är ett tredje kön och något helt normalt, 
beror inte på att svenskarna är begåvade metafysiker och djupt har be-
grundat dessa ting – nynazisterna särskilt är väl ett så obildat pack man 
någonsin kan tänka sig – utan på att det ändå finns en liten förnimmelse 
i den svenska folksjälen att medierna och RFSL söker pracka på folk en 
uppfattning som saknar basis i livets djupdimension. Sverigehoroskopet 
innehåller trots allt en frisk Venus i kroppsliga Stenbocken som bottnar i 
en frisk Saturnus i intellektuellt Luft. Svenskar är klartänkta med eller utan 
högskolebildning, den kredden måste man ge den trojka – Venus, Merku-
rius och Saturnus – jag tidigare bett läsaren ta med sig och minnas från 
den här boken. Det är bara när de mäktiga sätter in all kraft från Elitens 
5e hus för att lobba (Jupiter igen) och skönmåla saker som inte är sköna, 
som svenska folket med rätta drar öronen åt sig och börjar misstro såväl 
Etablissemang som alla dessa identitetspolitiska strömmar. Hade RFSL is-
tället valt sanningens väg, ett medgivande om att man representerar en 
naturens avvikelse, i någon mening ett handikapp, och den vägen bett om 
förståelse, då hade förbundet säkert lyckats bättre. Istället fick Sverige i ti-
dernas ände omogen och trotsig gayrörelse som använder ordet ”stolthet” 
som varumärke fast förödmjukelse troligen är vad de känner inför Gud, 
kränkta, syndfulla själar. Man måste vara ärlig mot sig själv och sina de-
fekter om man vill ha folks sympati. Mot detta resonemang kan man dock 
ställa extremismmotståndaren Linnéa Claeson (fast med extremt färgat 
hår) och hennes tankar om det Almedalen 2018 hon flydde av osäkerhet. 
Hon skrev efteråt i trygghet i den mest homolobbande tidningen av dem 
alla, Aftonbladet (Claeson är själv inte homo, utan försöker sig bara på 
en luthersk-kristen överloppsgärning, att vara lite godare än medelmåt-
torna):

”I dag slår nazister ner kvinnor på gatan, stjäl pride-flaggor och 
skriker ’krossa homolobbyn’. Samtidigt lägger de sig till med en 
retorik som inkluderar bokbord och ’kom och diskutera med oss’. 
Förskjutningen sker gradvis och går relativt obemärkt förbi. Dag 
blir till natt i landet som stolt kallar sig en humanitär stormakt.”49 

Det är uppenbart att något gått väldigt fel med Sverige som släppt fram 
båda dessa sidor av samma mynt att göra upp inför medierna, dessa pro-
fithungriga blodhundar som gläds åt varje klick på sådana här tidnings-

49 www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/1kbLkG/nazisternas-
svineri-kvaver-demokratins-roster
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texter. Landets sekularism har gradvis resulterat i nedsatta förståndsgåvor 
och en oförmåga att en gång för alla, utifrån den eviga filosofins insikter 
reda ut en hoper problem som nyliberalism, postmodernism och en allt 
råare och girigare profitmentalitet resulterat i. Skutan Sverige seglar  med 
seriös slagsida och politiker och folk har tappat den måttstock som i äldre 
tider filosofi (och dess visualisering i astrologin) bjöd till orientering. Här 
i Sverige har vi sannerligen alla ett problem med att ta tag i frågorna i fel 
ända. Människan bara en biologisk varelse utan själ? Kom igen! Alla kan 
se att de små barnen redan bär tecken på vuxna individer inom sig – eller 
är det en andevarelse man förnimmer? – och homostörningen är bara ett 
ovanligt tydligt exempel på när dålig karma lett till kris i de könsbyten alla 
själar ägnar sig åt då och då. Krigiska liv kan behöva ett softare kvinnligt 
liv för att själen ska balansera ut sig, men i samband med t.ex. förbrytelser 
mot det motsatta könet kan det hända att de här bytena skiter sig. Barn-
läkaren Ian Stevenson upptäckte under 30 års forskning att ond bråd död 
och en ”alltför snabb” återfödelse kunde resultera i homosexualitet om 
själen – i trauma efter den onda döden och i begär efter att få leva mera 
– kastade sig ner i tidsströmmen och tog första bästa nya värdkropp  (av 
motsatt kön till den föregående). Brådstörtade själar blir homo oftare än 
kloka själar? Faktum är att biologin i princip inte ens kan börja med att 
svara på frågorna vad en människa är. Den diskuterar bara överrockens 
sömnad!

 Sverige är landet som dumpade filosofi, religion och metafysik på 
soptippen för att fokusera på självberikande via krigsmateriel för export. 
Är det någon som tror den banan (”trajectory”) kommer att sluta i annat 
än katastrof? I det sista kapitlet ska landets planetära ödescykler kommen-
teras med början en kort bit bakåt i tiden, den innevarande cykeln, och lite 
framåt. Fast om framtiden vet man ju inget. Hur en symbol giltig först om 
några årtionden ska tydas - som underpresterande och sjuklig, som nor-
malpresterande eller i sin ideala tappning – avgörs av alla de beslut som 
Sverige kommer att fatta på vägen mot den ännu avlägsna milstolpen.
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8. Vimshottari dasha – prognosmetod 
för okunniga tider

Steal a little and the put you in jail
Steal a lot and they make you king
Bob Dylan – Sweetheart Like You, 1983

”Sno en smula och du buras in, sno en massa och du koras till kung.” 
Citatet från den Nobelprisbelönade lyricisten Dylan passar bra apropå de 
senaste årens rapporter om en accelererande överföring av pengar till de 
redan bäst ställda i Sverige, en transferering av välstånd från de fattiga till 
de rika som saknar motstycke i västvärlden. Denna ”omfördelningspoli-
tik” inleddes av Fredrik Reinfeldt och hans amatörekonom till sidekick, 
Anders Borg. Borgarnas skattesänkningar påverkade negativt, och som en 
avsiktligt pennalistisk princip, de som hade det sämst! Med plågoanden 
Reinfeldts typiska högermentalitet skulle fattigdom och framtidsångest 
tjäna som ”drivkrafter till arbete”! Ideologen Borg realiserade redan under 
Alliansens första mandatperiod sin ungdomsvision att bryta sönder det 
för honom så förhatliga socialdemokratiska välfärdssamhället. Men det 
var Reinfeldt som fick ta vreden för de trakasserier av medborgarna som 
uppsnappades av medierna och som ändade åtta år av borgerligt vanvett. 
Men planen gick ändå i lås, landet var nedbrutet och var och en levde nu 
i osäkerhet om sitt arbete och försörjning, lydigare än någonsin, mer ku-
vade ja-sägare än i svenskt mannaminne! Det måste ha varit en ”syndig 
generation svenskar” som röstade fram detta systemskifte som de själva 
kommer att få smaka på när tiderna efter 2020 blir ännu värre. Sverige 
hade redan före Reinfeldt under många år varit ”postpolitiskt”, 80-talets 
ego-mentalitet hade gjort sitt och det man nu talade om var konsumtion 
och åter konsumtion, åtminstone i Stockholm. Det politiska samtalet var 
dött och ersatt av åsikter om senaste serien på någon av betalkanalerna 
eller vilken vintersportort som stod på tur härnäst i Gräddfilens högfrek-
venta utlandsresande.

 Det är inte förvånande att en sådan utveckling uppstod under 
den ”planetära cykel” betecknad av girighetens demon Rahu som Sverige 
genomlevt åren 2002-2020. Statistiken säger att lågprisflyget fått det fart-
blinda segmentet svenskar att bete sig precis så illa mot miljön som boken 
redan avslöjat. Perioden fokuserar Sverigehoroskopets 3e hus, som just 
rör intellektets kvalitet och vad det skrivs och talas om, men även ”dag-
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turer” eller korta reser, till vilka men är frestad att räkna in flyget i denna 
höghastighetens tidsålder. Vi har i tidigare kapitel sett hur Eliten i Sverige 
representeras av den verksamt onda Jupiter, en Jupiter med den besvä-
rande tendensen att blåsa blå dunster i ögonen på medborgarna, måla upp 
överdrivna förhoppningar och framgångssagor eller t.o.m. själv vara så 
korkad att man tror på glädjekalkylerna. Men denna onda Jupiter verkar 
också via det tursamma 5e huset vilket gör att ingen ställer några själv-
rannsakande frågor – allt verkar ju flyta på fint! Med känslan av en smula 
”flow”slutar Gräddfilen snart ställa sig alla frågor. Utländska bedömares 
syn på svenskrana som naiva gäller i synnerhet dessa bättre bemedlade. 
Bonniers flaggskepp Dagens Nyheter är ett utmärkt exempel det uppblås-
ta självbedrägeriet. Trots marginella anpassningar 2017-18 till missnöjet i 
samhället genom mer avslöjanden av fiffel och fusk (folket älskar att ha 
något att kverulera över), kvarstår det faktum att tidningen samtidigt äg-
nar sig åt den ultimata lögnen, åt ideologisk indoktrinering av sina läsare 
i just samma hycklande självgodhet. Alla tidningens tunga namn tycks ar-
bete utifrån samma agenda. Den måttligt bildade kulturredaktören Björn 
Wiman finner t.ex. sommaren 2018 Sverige ”fantastiskt” (och låter som en 
härmapa till den s-märkta finansministern Andersson och Dagens Industri 
som regelbundet lovsjunger Sveriges väloljade ekonomi). Andra i tidning-
en ägnar sig inför riksdagsvalet åt samma nationalistiska lovsång (defini-
tivt ett närmande till Sverigedemokraternas begränsade tankeram efter-
som de snart kommer in från kylan, så nynazister de är under kostymerna 
och lammullströjorna). Suggessionerna inför valet prånglas mestadels inte  
ut som övertydlig plakatpolitik utan genom en remarkabel fixering vid 
den rödgröna fiendens problem och tillkortakommanden. Tidningen fros-
sar i att Socialdemokraterna bara hade en svag kandidat kvar till parti-
ledarrollen efter att i borgerliga journalister drevat bort den föregående 
Juholt med hans livsfarliga och folkligt förankrade aversion mot välfärds-
profitörerna, och hur den arma svetsaren sedan satte ihop (med eller utan 
hjälp från högerledningen) en halvdan regering vars styrförmåga var näs-
tan noll. Denna sidoblick på DN:s förehavanden matchar perfekt landets 
pågårende demoni i horoskopets 3e mediehus...

 Analogt till Dylans observation att stortjuvar i den Högsta Kasten 
blir tidningskungar eller slår klorna i andra nyckelverksamheter för kon-
troll av befolkningen, kan man se hur Elitens onda Jupiter blåser upp skrö-
nor så stora att de omsluter merparten av befolkningen, vilken simmar 
runt i dessa illusoriska akvarier, gälarna genomströmmade av det missfär-
gade vattnet. Småfisken har slukats det onda och näriga havsmonstret Hy-
dran som dominerar sin domän. Antikens Vattenelement som närighetens 
eller det ständiga begärets princip, skruvat ett par varv extra är nyckeln 
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till förståelse av den kapitalistiska ekonomin. Men minns att Sverigehoro-
skopet helt saknar planetär betoning på Vattenelementet och alla budskap 
kring den vattniga Månen sugs upp av Jord i det förgiftade vattnets 8e 
hus. Vad  resulterar sådana omina i? Jo, hysterisk överkompensation av 
fokus på näringsliv, arbetsmarknad och mer och nya fräscha pengar! Det 
är som om Sverige inte handlade om något annat, småfolket finansierar 
alltjämt Överhetens vällustiga livsstil, precis som i den tid Moberg be-
skrev i Utvandrarna. Gå till SvD/Näringsliv och se hur många nyheter som 
bättre skulle placeras under nöje och underhållning men som nu skamlöst 
hanteras för det enda som betyder något i den onde rike mannens värld! 
Samma i Expressen. Vad har svenska H&M:s skamliga behandling av sina 
butiksanställda i New York (med stora protester som följd) att göra un-
der avdelningen ”dina pengar”?1 Expressen skriver för de kapitalister som 
händelsevis äger H&M-aktier och varnar för att det börjar osa bränt. Att 
svensk företagsamhet beter sig skamligt mot människor är inte poängen. 
När f.d. fattighjonet Ed Sheeran blir upptäckt, är det Stora Musikbolaget, 
inte hans publik, som i text på huvudstadens bussar välkomnar honom till 
Stockholm AB! Vilken publiken nu är... Tydligen har han rekordsnabbt be-
svarat Bolagets ”förtroende” genom att börja skriva sånger åt den välmå-
ende medelklassen som inte vill höra texter om gatubarnens svårmod...2

 Analyserar man landets vattenbrist via horoskophusen är visserli-
gen både ascendenthärskaren Venus tillfälliga hem i 4e huset och Månens 
disponent Mars i 8e ”vattniga hus”, men det kollektiva sinnet (och Sta-
ten) har skämda vatten på djupet, en harmsenhet som förgiftar folksjälen. 
Detta kallar vi en ”nordiskt vemodig ton” men detta kvidande är bara yt-
fenomenet. I djupet finns något mörkare och vi var inne på det tidigare i 
samband med Mobergs hat mot förtryckarstaten, en attityd som nylibera-
ler med glädje plockade som ett russin ur kakan (utan att beakta Moberg 
socialistiska utopism). Skulle vi följa de gamla grekiska tänkarnas råd och 
få bukt med den här förgiftade och irrationella sidan inom vår sort, då 
vore Etablissemangets dagar snart räknade. Och det vill ju ingen – inte ens 
de breda folklager som är offer för högerns manipulation. Fortfarande i 
denna moderna tid kan Svenska Dagbladets Ivar Arpi tugga den alltid lika 
osanna myten om hur alla välsignas av ”smulorna från den rike mannens 

1 www.expressen.se/dinapengar/fortsatta-protester-mot-hochm-i-new-
york/

2 Den nu desinficerade och avpolitiserade Sheeran har dock goda förutsätt-
ningar att behålla sin popularitet i Sverige, han är född med Solen i Vattenbäraren 
och tilltalar således landets hycklande privilegiebarn! Vem älskar inte en ”rags to 
riches”-historia som bakgrund till feelgood-valiumet?
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bord”, även om det medges att mantrat numera körts över av statistiken 
om de rika som drar ifrån och lämnar övriga Sverige bakom sig, är hårda 
fakta så knäckande att ingen journalist med självrespekt kunnat förbigå 
siffrorna med tystnad. Likväl är det den övergripande myten om landets 
framgång som avslöjar högerns beslutsamhet att kollra bort svenskarna 
och få dem att jubla åt saker som inte längre kommer dem till godo. Ett 
exempel så gott som något på demonen Rahus ovederhäftighet i 3e kom-
munikationshuset vid tiden för denna boks tillblivelse är DN:s förstasida 
den 17 juni 2018. Chefredaktören sätter avsiktligt etiketten ”liberal” på 
världens utveckling medan tidningen (lite längre ner på sidan) publicerar 
Förortsbons anklagelseakt mot Socialdemokraterna för att partiet låter för-
orten ”blöda”.

  Detta är bara 
den dagliga dosen ideo-
logisk propaganda i det 
förtäckta krig Bonniers-
DN fört mot de rödgröna 
sedan många månader 
före valet. Givet mäng-
den större rubriker på 
tidningens förstasida 
kunde det här tyckas 
som en godtycklig sam-
manlänkning av två rub-

riker som bara händelsevis ligger nära varandra. Den naiviteten är lätt att 
råda bot på, det är bara att inspektera ett antal förstasidor för att upptäckta 
logiken bakom sidkompositionerna. Irrelevant för temat är här t.ex. VM i 
fotboll som bereddes plats direkt under Wolodarskis fåniga försök att as-
sociera den politiska liberalismen med någon tysk forskares påstående att 
världen som helhet gått i mer frihetlig riktning sedan ”1960-talet”. Det 
handlar, precis som i astrologin, att öppna blicken och se Gestalten. Att ta 
60-talet som alltings start är för övrigt problematiskt. En blick på 1900-talet 
som helhet skulle visa att sekulära regimer ägnat sig åt så bestial slakt på 
sina egna och andra, att Wolodarskis tes genast smulas sönder.3 Det är 
alldeles för tidigt att efter några årtionden säga om detta var ”två steg 

3 Kapitel 1 nämnde MIT-matematikern Berlinskis redovisning av de se-
kulära staternas ofattbara mördande under 1900-talet när ingen Gud längre finns 
med i bilden att hålla människorna i schack.
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framåt och ett steg bakåt” eller t.o.m. ”ett steg fram och två steg bak”.4 Det 
skulle i långa loppet kunna visa sig att världens ”liberalisering” bara var 
en drygt halvsekellång parentes – precis som samhällsforskare, företrädes-
vis av vänstertyp, felaktigt siat om religionernas död.

  Understundom skär lan-
dets ledande hjärntvättare ihop och 
lyckas mindre väl. Samme Wolo-
darski lekte vid samma tid med po-
pulistisk mentalitet. I vidstående 
rubrik, åter på temat ”fantastiska 
Sverige” låtsas han surmulet som 
en främlingsfientlig att man ”inte 
får säga” vissa sanningar i Sverige. 
Jag tror Wolodarski på sitt pojkrum 
var den enda som tyckte den här 
idén var lysande, och uppenbarli-
gen har han bara ja-sägare runt sig 
på redaktionen. Unken manipula-

tion är vad det är. Rubriken var faktiskt så uppseendeväckande usel att 
skälmske samtidsbetraktaren Johan Hakelius vävde in den i en krönika5 
två månader efter att fadäsen var ett faktum (och därmed förekom under-
tecknad som dock sparat en skärmdump på den lama populism-ironin). 
Hakelius maskerade för sin del Wolodarski som den ”näpne DN-patriar-
ken”, kanske för att undertecknad i åratal haft kul på sin blogg över alla 
dessa urvattnade aktstycken som passerat för borgerlig peptalk! DN:s be-
drägliga optimism, det favoriserade tredjedelssamhället som är allt som 
nu återstår av det en gång så hotande ”två tredjedelssamhället”, leder till 
frågan hur närsynt man får lov att vara och fortfarande inneha ett så vik-
tigt arbete i Sverige som ledarskribent. Tankarna går direkt till Sverigeho-

4 President Obamas syrliga kommentar när han lämnade över till Trump, 
citerat av Wolodarski. Den jamaicanska reggaesångaren Max Romeo hade sett nog 
med våld för tio mansåldrar i det gettosamhälle den brittiske Kolonialisten läm-
nade efter sig och sjöng 1976 istället ”one step forward, two steps backward in 
Babylon”. Babylon är samlingsnamnet på allt vad den vita djävulen skapat under 
sin storhetstid på Jorden, kapitalismen, rasismen, världskrigen.

5 www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/forr-var-en-trasig-
rulltrappa-bara-det-men-inte-i-var-tid/ Hakelius verkar ha sneglat på underteck-
nads astrologiska blogg. Annars är det en slumpernas slump att han kommenterar 
”omenifierandet” av bl.a. de vilt ostyriga rulltrapporna i Stockholms tunnelbana 
bara ett dygn efter att ämnet använts för just en studie i omen: siderisk.blogspot.
com/2018/07/skenande-rulltrappan-i-stockholm-2.html.
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roskopets Elit, ond Sol och ond Jupiter som mellan sig klämmer åt och 
vanställer publicisten och kommunikatören Merkurius. Runt, runt går det 
i lilla ankdammen och det är samma maffia som kontrollerar rubbet. Sve-
rigehoroskopet är rasande centralstyrt och lycklig den medborgare som 
vid den här punkten nickar instämmande och igenkännande. Den män-
niskan är större i anden än hela den svenska Eliten! Antikens tänkare var 
allt annat än närsynta och deras blick för hela världens böljgång baserade 
sig inte på Wolodarskis ovetenskapliga stickprov hämtade ur nuet.6 Redan 
på 700-talet fvt lärde greken Hesiodos ut att tidsåldrarna började med en 
gyllene tid då människan var en perfekt varelse. Därefter skulle det slut-
tande planet ha inträtt. Under det första århundradet fvt följer romerske 
reinkarnationspoeten Ovidius en annan tradition där Hesiodos fem åldrar 
krympt till fyra. Vid den tid halvvägs mellan dessa datum då grekerna 
började filosofera kring sina myter dyker det upp en tanke om att världen 
cykliskt går under i en världsbrand (ekpyrosis) för att sedan starta om igen. 
Möjligen tjänade svedjejordbruk som inspiration till föreställningen, eller 
också var den grekisk-romerska världen också här djupt influerad av de 
österländska hög kulturerna.

Rådande planet 
(Maha Dasha) Fr.o.m. T.o.m.

Venus 1959-10-05 1979-10-05
Solen 1979-10-05 1985-10-05

Månen 1985-10-05 1995-10-05
Mars 1995-10-05 2002-10-05
Rahu 2002-10-05 2020-10-05

Jupiter 2020-10-05 2036-10-05
Saturnus 2036-10-05 2055-10-06

Merkurius 2055-10-06 2072-10-05
Ketu 2072-10-05 2079-10-06

 Hinduismen innehåller ett tänkande i just fyra stora cykler eller 
yugas. Också inom dess astrologi finns även en uppsjö av s.k. dasha-meto-
der7 för att bedöma enskilda perioder i det fulla ödet för en entitet, män-
niska eller nation. Inom ramen för hinduernas lära om de fyra väldiga tids-
åldrarna befinner sig mänskligheten nu i Kali Yuga, den allra mörkaste 

6 Hans exempel på ”rekordsiffrorna”var: mera homo i Sverige, ”ja” till 
aborter i Irland, samt en arabisk flygdirektör som fick pudla för sin manschauvi-
nism.

7 Dasha betyder ”andel” eller ”söm” (på ett plagg), dvs. en avgränsning, 
och indikerar väl närmast konsten att sätta start- och stoppsömmar för ”en linning 
tid” som har en viss karaktäristik.
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tidsåldern. När människorna i denna tid står blockerade inför den gudom-
liga intelligensens inflöde i världen sägs Vim shottari Dasha, en av de enk-
lare metoderna, vara den bästa. Det här är fel plats att bli överdrivet tek-
nisk men starten för den rullande 120-årscykeln beräknas utifrån Månens 
position vid födelseögonblicket och involverar en tidräkning baserad på 
Månens egen bana längs ett plan som ligger en smula på kant relativt det 
plan solekliptikan/zodiaken utgör. Månens bana är delad på hela 27 nak-
shatras eller ”månpalats” och här behöver bara sägas ingen vet när denna 
cykel formulerades och först knöts till vår fenomenvärld, eller vem dess 
upphovsman var. Vimshottari Dasha har blivit en tradition och en referens. 
Till skillnad från i det materialistiska västerlandet som fokuserar indivi-
dens fysiska kropp (den som tar upp plats i rummet) är inte individen det 
centrala i indisk astrologi. Det är Tiden som är stjärnan i showen. En var-
else föds in i Tiden och deltar i dansen. Sverige trädde 1974 in i en pågå-
ende storcykel (maha dasha) betecknad av Venus, och när den periodens 
planetära representant gjort sitt gick stafettpinnen till nästa storcykel och 
dess planetära härskare. Det är planeternas styrka och placering (grad av 
gynnsamhet!) på födelsehimmelen som avgör ödets tonläge under deras res-
pektive storcykel. Födelsen är fröet och cyklerna tidsfönster där var och en 
av de sju klassiska planeterna och månnoderna turas om att spela första-
fiolen och aktualisera sina inneboende potentialer. Men cyklerna är långa 
och oöverblickbara utom för dem som flyger högt och har fågelperspekti-
vet. Därför bryts de ner i subcykler eller antara dashas8 och under dessa är 
planeternas respektive tidsrymder proportionerligt förminskade jämfört 
med storcykeln.

 Vetenskapsfilosofen Wolfgang Smith diskuterade de metafysiska 
följderna av den banbrytande kognitionsforskaren James J Gibsons teori. 
Gibson hade ifrågasatt hela den moderna teorin att människan bara mottar 
sinnesstimuli och att hjärnan därefter fabricerar en imitation av verklighe-
ten ”där ute” – i linje med Descartes psykotiska klyvning mellan hjärna 
och rummets ”utsträckning”. Denna rumsliga värld, påpekar Smith, kan 
vi paradoxalt nog inget veta något om eftersom fransmannen redan häv-
dat att vi är fångar i våra huvuden, fyllda av fiktiva tillägg till världen 
”där ute”. Det är ett mirakel att västerlandet kommit så här långt trots 
alla dess felaktiga föreställningar som likt slavarbetarna som byggde Ki-
nesiska muren nu ligger glömda och begravda i byggets bas! Descartes 
hypotes är idag falsifierad tack vare Gibsons empiriska forskning, vilket, 
påpekar Smith, inte många känner till eftersom det bara ställer till med 
trassel för den västerländska cartesianismen. Gibson upptäckte att percep-

8 Jfr. latinets ”ante”. Skrivs oftast sammandraget som antardasha.
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tion var ett intimt möte i ljuset av objekt och upplevande subjekt, lite som 
Jesus mystiska uttalande: Ni har himmelriket inom och utom er, men ni 
uppfattar det inte!9 Ibland är det bara bristen på kunskap som förblindar 
en människa. Pekar någon bara ut de sanna förhållandena, är det som om 
fjäll faller från ögonen. Eftersom Gibson även inkluderade tidsflödet som 
en evig och given parameter (en platonisk Form, faktiskt), noterar Smith 
angående tiden: 

”Tiden [enligt Gibson] är inte sammansatt av ögonblick utan av 
’durationer’ eller varaktigheter, precis som en linje inte består av 
oändligt många punkter utan av intervaller. Det var filosofen Des-
cartes som vilseledde oss västerlänningar i den här frågan.” (Sci-
ence & Myth, s. 95)

Tanken kan knytas till bilden av Aion, den österländska gud som råder 
över Tiden (och som vi människor är för små i medvetandet att kunna 
överblicka annat än begränsade varaktigheter). Aion omgiven av zodiak-
bältet indikerar att Tiden består av just ett antal eoner eller ”varaktighe-
ter”. Vattenbärarens tidsålder närmar sig, med vad den nu kan ha i be-
redskap för mänskligheten. Samma resonemang om tiden kan naturligtvis 
användas om den mindre dasha-läran.

 Sveriges senaste ”återfödelse” 1974 innebär att landet hann upp-
leva de sista fem åren av den 20 år långa Venuscykeln. Eftersom Venus är 
en god planet och dessutom nationens ascendenthärskare, kan detta med 
rätta kallas de sista ljuva åren för socialdemokratin och det gamla svenska 
Folkhemmet med dess hyggliga om än lätt naiva medborgare. Venus står 
dessutom i de svenska hushållens 4e hus – kartan som ”ingångsvärde” 
kunde knappast vara tydligare som en fingervisning om att den ”ärver” 
viktiga kvaliteter från ett äldre Sverige. Venuscykeln ”dör” fascinerande 
nog 1979, just det år Margaret Thatcher tar makten i Storbritannien och 
presenterar världen för den nya marknadsliberala farsot som med åren ska 

9 Gibson ägnade 25 år åt att undersöka den visuella varseblivningens gåta 
och kom fram till att ”ögonblicket” – som alla så desperat klänger fast vid – inte 
existerar! Han ersatte det med idén om en ”duration” där ögat läser av en mängd 
dolda ledtrådar i det ”ambienta ljuset” (Platons Former enligt Smiths fördjupning 
av teorin). Vad ögat fångar under en ”duration” eller upplevelseakt är således ting-
ens högst verkliga Former, tingen ”som de är”. ”Ögonblicket” existerar trots allt, 
enligt Smith, men inte i tidsflödet utan ovanför/bortom det. En människas förnim-
melser i denna värld sker således från evigheten. Att se – t.o.m. ett ordinärt ting 
– är att använda sitt ”andliga organ”. Detta har varit kodifierat i astrologin i flera 
tusen år: Solen = Ögat = Själen.
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göra även Sverige småaktigt och helt uppta den rovkapitalistiska mentali-
teten som sin saliggörande väg. Detta ligger som ett embryo i 1974 års kar-
ta. Eftersom världspolitik läcker in över våra gränser kan noteras att 1979 
också är året då den USA-stödda diktatorn i Iran störtades av nationalister. 
Vad som sedan följde var ett 18 år långt krig mellan Irak och Iran där USA:s 
fulspel borde ha lärt svenskarna vem man inte bildar allians med. Under 
samma ”död” för kärleksgudinnan Venus som många svenskar alltjämt  
tror sig representera i världen, smugglar under 1979 och 1980 krigsmate-
rieltillverkaren Bofors olovligt stridsrobotar ur landet. Detta sorterar nu 
under följande storcykel under ledarskapsplaneten Solen – som läsaren 
nu tydligt kunnat visualisera en”verksamt ond” Sol i nationalhoroskopet. 
Kanske börjar det mytologiskt färgade talet om ”god” och ”ond” få kon-
turer... Bara några månader efter terminationen av det ”verksamt onda” 
ledarskapets cykel skjuts statsminister Olof Palme till döds, det första po-
litiska statsministermordet i Sverige. Ska man tolka ”verksamt ond Sol” 
som att det var en dålig tid att vara ledare i Sverige eller att ledaren var 
dålig? Med Palme dör, om inte förr, den äldre, goda Venusmentaliteten. 
Tilliten hade för övrigt redan försvunnit med de USA-influerade hatkam-
panjerna mot Solen/Palme som föregick mordet med något år. (Andra har 
skrivit om Palmes komplexa hat-kärlek till den Stora Satan, men helt klart 
hatade USA honom, som detta land hatar och söker näpsa alla som käftar 
emot!) Även om ”oskulden” dör kommer Venus även fortsättningsvis att 
fungera som en rollmask för de betydligt mörkare intressen som nu kon-
trollerar landet. Venus fortsätter också vara den sanna bilden om Sverige 
för den naiva småfisk som simmat in i bassängen med det missfärgade 
vattnet.

 Under den tio år långa måncykeln (1985-95) ligger nationella frå-
gor i centrum givet Månen som symbol för landets ”insida”. Men efter-
som kartans Måne är komplicerad och har disponenten i 8e mörklagda 
huset för synd, korruption och död, går det inte att diskutera nationens 
inre utan att komma in på en slags släpig och motspjärnande konserva-
tism, ett ständigt pågående om än motvilligt borttynande under protest 
i folksjälen. Under denna, nationens ”lägsta” eller tydligt bortruttnande 
år, kulminerar Boforsskandalen och några få ur Eliten döms (symboliska 
offer, ett par ”ruttna äpplen” bortgallrade för att rädda det lika ruttna Sys-
temet som helhet). De seende i Sveriges befolkning (Månen) får här svart 
på vitt att man lever i ett land med dåliga ledare (Solen). Den omfattande 
och utdragna bank- och fastighetskrisen 1990-94 ligger passande under 
Månens cykel, där planeten anknyter till boende, medan Månens under-
liggande disponent Mars befinner sig i ”anti-ekonomins” 8e hus (ett desin-
tegrationens hus). Man kan tala om ”anti” eftersom 2a huset som indikerar 
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ekonomi och det opposita 8e traditionellt anger ärvda pengar – din vinst 
därför att någon annan har dött. Åttonde kan, enligt hinduernas intres-
santa logik också fungera som  det 2a huset räknat från 7e partnerhuset 
så att äktenskapspartnerns ekonomi kan utläsas därur. Att 8e huset (likt 
sitt naturliga korrelat Skorpionen) också förknippas med sexuella energier 
bör uppfattas som att en döende organism skjuter ut sin sista energi som 
groddar växer ur potatisen för att säkra ett varv ytterligare i kretsloppet. 
Sex är i själva verket livets paniksignaler, och verkar i den oupplysta män-
niskans rädsla för att dö. Ju mer panik och existentiell ångest, desto fler 
knullar man runt med – och t.o.m. i tv inför andra!10 I synnerhet Afton-
bladet jobbar dygnet runt med att fixera arbetarklassen i en degraderad, 
kroppsfixerad och sexualiserad världsbild (även sedan tidningen slutade 
med sexannonser). Den blinda jakten på pengar är i Sverige en taskig sub-
limering av den grundläggande, illa tyglade och gestaltade sexdriften. Så 
föder död än mer död i en mentalt döende civilisation. I skenet av detta 
resonemang kan det  knappast förvåna att Malena Ivarssons sexprat i SVT 
(Sköna söndag) dyker upp under nationens störda måncykel...

 Tankarna kring det 8e kastar, som sagt, ljus över det gamla Fat-
tigsverige som en alltjämt kvardröjande grundton trots årtionden av väl-
färdspolitik. Ouppklarade affärer! Skälet till detta kan vara att socialde-
mokratin stympade Maslows behovstrappa och satte ”arbete och pengar” 
som slutmålet när det i själva verket bara är det första steget mot män-
niskans förverkligande (jfr den naturliga zodiaken som i det västliga sys-
temet sätter Stenbocken på topp, vilket lurigt kan få betraktaren att tro att 
Jordelemetet eller resurskontrollen är den högsta eller kanske t.o.m. enda 
verkligheten eller meningen med livet). Redan apmänniskorna visste att 
det räcker med någon timmas bananjakt om dagen för att säkra överlev-
naden. Resten av svenskarnas arbetstid finansierar Överhetens lyxleverne, 
som Moberg noterade. Symptomatiskt är det regeringen Bildt (1991-94) 
som under den korrupta månperioden öppnar mot avgrunden genom att 
under sin enda mandatperiod introducera det fria skolvalet, som med åren 
och ekonomiska incentiv för de mer bemedlade svenskarna skulle skapa 

10 I en ingivelse infogas här stickprov på två programledare till förnedrings-
tv:n Paradise Hotel. Mannen har en Sol i Vågen ramponerad av härskaren Venus 
dipp ner i Skorpionens sexuella och giriga Vatten. Han hade tidigare figurerat i 
ett program om just sex. Kvinnan, som också figurerat i någon skrymtares lovsång 
till sina egna hamburgare, är än mer neddragen i hunger med en Måne ”fallen” i 
Skorpionen och dess disponent Mars också den ”fallen”, i havets och den yviga 
passionens tecken Kräftan. Astrologer blir snart luttrade och höjer inte ens ögon-
brynen: uppenbarligen hittar folk hem till de mognadsnivåer de var menade att 
uppsöka!
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förutsättningarna för ett kommande inbördeskrig mellan landets rika och 
fattiga. Som vi tidigare sett tecknar nationalkartans 10e hus en närmast 
demonisk disposition i makttoppen till destruktiva beslut, onda beslut till 
följd av en omdömesförmåga akut underminerad av Satan själv! Det ska 
senare visa sig att Bildt likt så många andra korrupta politiker passar på 
att bygga personlig förmögenhet och t.o.m. är implicerad i ett svenskt ol-
jebolags folkfördrivning i Afrika (folkmord!) för att komma åt begärliga 
råvaror. Samtidigt ledde hans vansinniga nationalekonomiska politik till 
att Sverige förlorade hela valutareserven! 

 Regeringen Bildt har kallats det värsta som drabbat Sverige i mo-
dern tid – och det utifrån Bildts egen måttstock!11 Men vem i Sverige hade 
i 1990-talets början tillgång till nationens sideriska horoskop? Förutan den 
ursprungliga zodiaken finns ingen möjlighet att uppfatta kopplingen mel-
lan 10e makthusets fundament (Mars) i 8e huset som den toxiska Skorpio-
nen (naturens organiska ämnen under nedbrytning), ett tecken och till-
hörande hus till vilka man kan knyta naturens råoljeframställning. (Bildt 
var dessutom intresserad av rysk gas.12) Det är först i backspegeln man ser 
och lär sig om dessa tidlösa arketyper och tydligare förstår vilka underlig-
gande principer som verkar och skapar en tidsanda. Som enstaka exempel 
visat är astrologin också ett instrument för att avslöja vilka makthavare 
som skulle kunna skada landets intressen. Detta är samma typ av astrologi 
som asketerna i Döda havet sysslade med och som stammade från två-
flodslandet, vars stjärntydare under långliga tider byggt upp en förståelse 
av tillvarons – gudarnas – eget tilltal. Att Sverige klantar sig i hanteringen 
av stora pengar var förmodligen Bildt varken den förste eller siste att de-
monstrera. Senare i landets historia finns ju den usla Nuon-affären, och 
vid stora penningsummor är det förstås ”ond Jupiter” i 5e spekulationshuset 
som röjer den inkompetenta klipparens förmåga att elda för kråkorna och 
försnilla folkets pengar. Eftersom Bildts mandatperiod spände över tre 
subcykler (Merkurius, Ketu och sedan valförlust under Venus – i detta fall 
kanhända balansåterställandets symbol), leder en detaljanalys för långt. 
Det får räcka med att understryka det onda begärets subcykel och hur 
Bildt om inte då så definitivt med årens gång alltmer visat att han är dess 
offer. Detta låga begär måste den intelligenta Solen tygla och ge direktiv 
(begränsaren Saturnus har förstås en lika viktig roll). Den som degraderar 
sig till enbart den Vegetativa Själens nivå har per definition inga förutsätt-

11 www.aftonbladet.se/kultur/a/EoJvpA/carl-bildts-politik-ruinerade-
sverige

12 www.gp.se/kultur/carl-bildt-glider-undan-%C3%A4ven-denna-
g%C3%A5ng-1.4558360
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ningar att leda ett land i rättfärdighet. Det är här, om inte förr, man börjar 
förstå Sveriges predikament när balanskonstnären Vågen indikerar att lan-
det är djupt osjälvständigt och i behov av något att balansera mot – om nu 
rollen som ”neutral” är vad som får folksjälen att purra förnöjsamt. Men 
med vilka mått eller vikter har man kalibrerat vågen med? Visar den ens 
rätt eller bedömer folk och ledare omvärlden utifrån en skev värdeskala? 
Faktum är att Månens tioåriga cykel tydligt rullar igång redan innan Bildt 
tillträder och återigen är det måndisponentens position i toxiska 8e huset 
som noteras i Hallandsåsskandalen, ett tunnelbygge som hotar byggjätten 
Skanskas hela existens. En skandalernas skandal med svenska mått – åt-
minstone tills Skanska dyker upp igen i samband med skrytprojektet Nya 
Karolinska...

 Om regeringen Bildt perfekt sammanfattar en måncykel försåtligt 
underminerad av Mars och korrumperaren Satan i mörklagda (omedvet-
na) åttonde – konservatism och privategoism i grötig nyliberal tappning 
– blir nationens inre röta än mer dominant under den följande storcykeln 
1995-2002, ägd av Mars. Utifrån nationens venusianska Vågascendent är 
den naturliga förstöraren Mars också en ”verksam illgörare”. Det bety-
der, så långt undertecknad f.n. bemästrat de knapphändiga hinduiska 
instruktionerna, att Mars kan bli något av en parodi på t.ex. sina posi-
tiva kvaliteter (mod, direkthet). En ”fallen” Mars i Kräftan kan t.ex. frukta 
omvärlden och krypa inför överheten men bete sig hätskt och dominant 
inåt, i hemmet, som för att kompensera sig. Om man besinnar att USA:s 
president Donald Trump föddes med stridande Mars-i-Lejonet i öster och 
Mars i ego-position betraktas som en ”verksam välgörare”samt att Trump 
med sin politik enbart syftar till att göra landets rikaste ännu rikare och 
lurar massorna med protektionistiskt snicksnack, då kan man undra hur 
destruktiv Mars blir när den också är en verksam skadegörare!13

 Sveriges Mars, så verksamt ond den är, står skäligen ineffektiv i 
det onda 8e korruptions- och dödshuset. Den bryter inte ut i öppet våld 
förrän den blir pressad. Normalt sett knyter svenskarna näven i fickan och 
muttrar – en effekt av den fördragsamma Venus som grundtonen! Men 
det gör kanske svenska Mars mer obehaglig, för den bygger upp harm 

13 En fingervisning gavs i exemplet med statsminister Reinfeldt, vid vars 
födelse en verksamt ond Mars stiger i självtjänandets Jungfrun. En så här tydlig 
symbol på oginhet betraktade cancersjuka och långtidsarbetslösa som att de hade 
sig själva att skylla. En falsk som illvillig analys grundad på oförmågan att se an-
nat än ”enskilda individer”. Det är ”arbetslinjen” som kväver nationens förmåga 
att se visionärt, och ingen sade det bättre än Reinfeldt själv, som på en moderat 
partistämma levererade kalkonen ”visioner är farligt”.
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och när en Oxe tappar humöret, då är det nästan mord å färde! Vänligt 
uttryckt tecknar Mars husplacering viss förstämning eller en mild resigna-
tion i den del av befolkningen som företrädesvis är känslostyrd (Månen). 
Det är ingen revolutionär indikation. Svensk musik har ofta en melankoli 
som både kan förklaras med det folkliga psykets oklara förhållande till 8e 
dödshuset samtidigt som horoskopets myckna blå Luft perfekt indikerar 
varför ”blå, blå vindar och vatten” och blues (mest kanske bluesrock) va-
rit en populär musikgenre i landet under årtionden. Vilken andevarelse 
skulle inte känna milt vemod av Jordelementets fängslande inverkan och 
blicka upp mot den blå himlen? De som bygger kropp, samlar BULK, ja 
det är en helt annan sort, de maktlösaste bland de maktlösa som inte har 
vett att mer än försöka efterlikna en ArbetsOxe rent fysiskt... För Sverige 
underminerar dock MarsOxen fastmarken genom att rikta våldet ditåt. 
Landets månghundraåriga malm- och gruvindustri beskrivs perfekt ge-
nom aggressorn, eller svärdets och spjutets och hackans Mars riktad mot 
Terras tecken. Den svenska folksjälen kan därmed ses som en gren av den 
teutoniska själen! Antikens romerska historieskrivaren ansåg de german-
ska folken vara primitiva sällar och undertecknad fascinerades under 
regeringen Reinfeldts år av hur inte bara statsministern själv men också 
hans finansminister Borg och PR-nissen Schlingmann alla hade germanska 
namn. Hade romarna rätt? Fanns något förråat i den teutonska kollektiv-
själen som senare möjliggjorde episoden med Hitler och massutrotningar 
av ”oönskade” människor? Går något av detta systematiska kallsinne och 
grymhet igen i Sveriges förnedring och hån av sina egna gamla när pensio-
nen för ett livs slit är ett skämt och arbetsmarknaden stöter ut alla utom de 
privilegierade cheferna redan efter 40? (Minns Sverigehoroskopets NOLL 
planeter i empatins Vattenelement!) Går det ens att råda bot på en så djup-
gående simpelhet som den teutoniska svenskens hat mot åldrande och 
hud av en annan färgton än den egna? Befinner vi oss faktiskt i den grupp-
psykologiska motsvarigheten till Helvetet här i Sverige? Månen i Väduren 
med dess inre mentala låsning via Mars/Satan i 8e dödshuset skulle t.o.m. 
kunna tyda på att detta är landet dit världens alla syndiga själar förvisats. 
Att återfödas till Sverige (eller komma hit som flykting) skulle alltså i sig 
vara tecken på dålig karma. Här har vi nämligen en Överhet som tänker 
mjölka individerna till max, allt medan reklam och propaganda skönmålar 
landets tillstånd. Ursprungsbefolkningen märker det inte själva, men låg 
teutonisk mentalitet vaknar upp i tider av invandring! Romaren Manilius 
klassificerar i sin Astronomica trakerna14 och germanerna som folk styrda 
av bestialitetens planet Mars.

14 Romersk provins i sydöstra Europa.
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 Om Månens storcykel antydde den stora Korrumperaren (Satan) 
bakom nationens maktspel och känslomässiga botten är det pikant att Sve-
rige vid denna tid serverade sig själv den själviska profitören Bildt och 
friskolorna, friskolor som senare skulle komma att dra barnen ner i in-
fernalisk oförmåga att läsa och skriva annat än enkla one-liners när sms-
tekniken efter en modest start i 1990-talets början slog ut viljan att ringa 
och tala. Än en gång hade kapitalismen lyckats degradera mänskligheten 
och Sverige är en tacksam experimentverkstad tack vara dess oansvariga , 
visserligen frisinnade och optimistiska men till sist ändå ”verksamt onda” 
Jupiter i Elitens sektor. Motiven Pengar och Människa tillhör enligt astro-
login och den antika filosofin två hela olika existensnivåer och pengarna 
är med rätta associerade med mörka demoniska krafter som söker ta de 
energibringande levande människorna gisslan för sina egna syften. Här är 
inte platsen att diskutera Mammons plats i den demonlära som var rikt ut-
vecklad i det gamla Babylon och som på sina håll i kristenheten studerats 
med stort intresse. Tidigare konstateranden att Algol råkar befinna sig just 
i Oxen, associerad med andra ekonomihuset, räcker mer än väl.

Antardashas 
(Mars MD) Fr.o.m. T.o.m.

Mars 1995-10-05 1996-02-28
Rahu 1996-02-28 1997-03-17

Jupiter 1997-03-17 1998-02-21
Saturnus 1998-02-21 1999-04-02

Merkurius 1999-04-02 2000-03-29
Ketu  2000-03-29 2000-08-29

Venus 2000-08-29 2001-10-29
Solen 2001-10-29 2002-03-02

Månen  2002-03-02 2002-10-05

 För Mars storcykel kan det passa att påminna sig det äldre na-
tionalhoroskopet från 1809 (se kap. 6). Dess Stenbocksascendent (baserad 
på midnattstimman via daterat dokument) resulterade i en ganska så vid-
rig Mars som verksam illgörare i 9e religionshuset. Elementet Jord drar 
ner religionen till en primitiv materiell nivå (och infantil bokstavstro) och 
kan ses i lutherdomens förtryck av de små svenskarna i påbudet att man 
ska tiga och lida under detta liv i jämmerdalen eftersom Guds vilja, dvs. 
godsägarnas, inte får ifrågasättas. I 1974 års karta har Mars regredierat 
ett steg och indikerar inte längre en explicit och korrupt form av religion 
utan dålig kvardröjande karma från nationens ”tidigare liv”! Så landets 
rådande sekulära materialism kan beskrivas som en obegåvad överreak-
tion på kyrkans dominans under några hundra år? Satans stjärna och Mars 
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åter i ett materialistiskt Jordtecken tyder på något åt det hållet. Från att 
ha varit förtryckta av kristendomen gick svenskarna och blev satanister 
istället (eller mer neutralt, metafysiskt likgiltiga naturalister). Det är som 
att betrakta en obegåvad studsboll i rörelse. Mars period startar just som 
svenskarna dragit ett streck för bank- och fastighetskrisen,15 och givet den 
föregående Måncykeln passar det fint att 8e också indikerar arv (eller för-
mögenhetstillskott) via annans död”. Undertecknad har ibland misstänkt 
att det är i detta mörka hus bankirerna sitter på huk redo att pungslå den 
enkla befolkningen visa disponentskapet över deras Måne. Inne i syndens, 
korruptionens och dödens hus finns de som profiterar på allas vår rädsla 
för att bli gammal och fattig. Kanske kan även vårdprofitörerna delvis 
förklaras av nationalhoroskopets mörkare del. Man måste notera att Våg-
ascendentens härskare Venus – en symbol för pengar (dock inga stora för-
mögenheter) även fungerar som 8e husets disponent. Med Sveriges Venus 
i 4e huset för hushållen ses en risk för att fixera sig vid hemmets flärd till 
den grad att man likt Amerikas befolkning blir lurad i ekonomiska frågor 
i samband med boendet... Venus är en god planet och en välgörare för 
Sverige, men just i frågan om landets alla hushåll, medborgarnas boende, 
tillstöter en mörk influens eftersom det onda 8e tenderar att sluka hushål-
len (om inte annat fylla dem med skräck inför mörknande tider). Frågan 
om bolånebubblor kan bli aktuell i den senare planetära cykel vars rådare 
är Sverigehoroskopets klippare och överflödsälskare Jupiter...

 Millennieskiftet föregicks av farhågan att hela västerlandet skulle 
lägga av till följd av korttänkt konstruerade datorprogram där årtalet bara 
angivits med två siffror. Mars som Olyckan! Även Sverige fick bråda da-
gar att gå igenom gammal ålderdomlig mjukvara i farhågan att samhälls-
kritiska system skulle sluta fungera vid midnatt. Det passar bra att Mars 
som om inte annat utlöser alarm dominerade det teknokratiska Sverige 
under dessa år. Men Olyckan kom inte genom millenniebuggen utan först 
mot slutet av dess storcykel, när IT-bubblan sprack. Eftersom de kortare 
och mer fokuserade subcyklerna ofta är tydligare än den bakomliggande 
större tidsanden, är det fascinerande att med det dubbla perspektivet se 
hur subcykeln Merkurius regerade över millennieskiftet när buggneuro-
sen härjade och kulminerade. Räknenissen Merkurius ägde perioden 2 
april 1999–29 mars 2000. Merkurius är guden som råder över skrivspråket 
och idag dataprogramspråk och mer allmänt hela IT- och kommunika-
tionssektorn. Trots belägrad mellan två onda giganter (Solen och Jupiter), 
redde IT-teknikerna ut eventuella buggar och allt fortsatte fungera även 
i det nya årtusendet. Mer intressant än denna icke-katastrof (som kanske 

15 sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_i_Sverige_1990%E2%80%931994
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kan förklaras med att 8e är ett ”instängt hus” och inte t.ex. ett ”hörnhus”), 
är faktumet att Sverige under dessa år verkade vara helt blockerat från 
en stornyhet i omvärlden: hösten 1998 publicerade den geniale William 
Dembski matematiska bevis för att evolutionsläran, dvs. naturalismen är 
orimlig som förklaringsmodell för livets uppkomst.16 17 Dembski konstate-
rade att det inte fanns en chans i helvetet att slumpen på 15-20 miljarder år 
skulle kunnat få till den komplexa och specifika information som får våra 
kroppar att vara vad de är, faktiskt aldrig ens i princip, oavsett hur mycket 
tid ”evolutionen” har på sig. Här tillkom således ett avgörande  veten-
skapligt bevis – via merkurisk matematik av hög kvalitet – som mer tyder 
på att vi existerar som en följd av någon Intelligens18 än den barnsaga som 
kallas darwinistisk evolution. Darwin var för övrigt själv så stressad av so-
cial interaktion att han spydde av att vara med folk. Det kan ha varit en bi-
dragande orsak till att han seglade iväg och studerade exotiska fåglar och 
fantiserade ihop en skröna som passade den nya antikyrkliga tidsandan 
som hand i handske. Att Dembski under perioden 1998-99 (och framåt) 
skapar intensiv diskussion med sitt påpekande att information är det som 
driver naturen märktes så vitt jag minns inte i Sverige, trots att världsny-
heten inträffar under vår subcykel i informationens Merkurius! Sveriges 
Merkurius är god, men det är ond Sol/ond Jupiter, den giriga Eliten, som 
bestämmer vilka nyheter men ska rikta strålkastarljuset på (Solen) och 
sprida (Jupiter) här på hemmaplan... Sveriges försvurenhet till den natu-
ralistiska myten kan förklaras att så lite hördes om Dembskis fynd. Ändå 
kunde ingen i detta land missa nyheten några år senare, att kartläggningen 
av det intellektsstyrda mänskliga genomet fullbordades i april 2003. Detta 

16 The Design Inference: Eliminating Chance Through Small Probabilities, Cam-
bridge University Press, publicerad den 13 september 1998.

17 Scientistiska kritiker stormade mot Dembskis bok i USA, där det, liksom 
här, ofta sker en sammanblandning mellan den genuint vetenskapliga ambitio-
nen hos förespråkarna för Intelligent Design och de så kallade kreationisterna, en 
hetereogen skara som t.o.m. innefattar folk som tar Bibelns skapelse på sex dagar 
bokstavligt. För en del av kritiken, se Wikipedias artikel om boktiteln, men läs med 
reservation! Scientister vakar som hökar och ser till att de här artiklarna alltid är 
fulvinklade. ID kallas t.ex. pseudovetenskap trots att t.ex. Dembski torde ha långt 
högre vetenskapliga kredentialer än de ateistiska fanatiker som monopoliserat 
vissa ämnen och uppslagsord! Wikipedia är mestadels ett fullvuxet uppslagsverk, 
men också ett politiskt slagfält som lockar till sig kunniga men fanatiska indivi-
der... en.wikipedia.org/wiki/The_Design_Inference

18 Hinduerna kallar som sagt Merkurius Buddhi och likställer den i sin hög-
sta manifestation med den kosmiska intelligensen. Under radarn i Sverige passerar 
en mäktig Buddhi-manifestation, exakt i ”sin egen tid”!
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presenterades, som om inget hänt däremellan, inom ramen för den evolu-
tionistiska Berättelsen.

 Merkurius är Logos, det ord eller de instruktioner som DNA-ko-
den  faktiskt är. Men boken har visat att Merkurius utöver intellekt också 
symboliserar handelsmän och hur är svårt störd den är av ”särintressena” 
Solen och Jupiter, av korrupta ledare och rikedomshungrande kapitalis-
ter. I samband med Merkurius ägarskap av 9e högskolehuset ger detta en 
bekräftelse på att svenska universitet får kämpa med näbbar och klor för 
att avvärja näringslivets försök att styra dem. Även korrupta regeringar 
under de tider folk i okunskap röstat fram en politik som i förlängningen 
ytterligare begränsar folkets tankeförmåga genom att reducera landets 
högsta tänkande i syfte att ”effektivisera” Sverige och göra landet till en  
monoproducent, en bananrepublik där bara vissa ämnen ska studeras, 
med mindre man är rik och kan lägga tid på vad man nu vill. Denna ge-
nomklappaning har inträffat sedan Staten slutat bete sig som en Lands-
fader och börjat hungra efter högskoleämnen som ger stora pengar via  
kunskapernas produktifiering och hoppfullt exportframgångar. Landets 
Elit vill, som Svenskt Näringsliv visade med sin fiaskoartade kampanj mot 
”olönsamma hobbykurser” (2001) strypa svenska folkets rätt att vidga sitt 
vetande i alla riktningar. Fransmännen har rätt: ut i världen strömmar från 
Sverige världens tråkigaste människor, en plåga att ha vid bordet under 
affärsmiddagen! Sverige har strömlinjeformat sitt sekulära folk så till den 
grad att de inte längre platsar på den internationella arenan, och därför 
söker Arbetsgivaren med ljus och lykta efter internationell spetskompe-
tens istället. Folk med lite vett och elegans under affärsmiddagen, folk 
med bredd och förmåga till intressanta samtalsämnen! Det var nämnde 
näringslivslobbyisten Stefan Fölster som 2001 steg in som chefsekonom 
i Svenskt Näringsliv. Fölster19 var mannen bakom försöket att starta ett 
drev för att skrämma bort en hel generation studenter från t.ex. filosofi-
ämnet på högskolan och därmed göra Sverige till än mer av en intellek-
tuell öken. För den som sett astrologins förklaringskraft är det talande att 
den här mannen har skadegöraren Mars i sitt fallna tillstånd i näriga Vat-
tentecknet Kräftans 21a grad, dvs. i exakt 90-graders friktion till Sveriges 
Vågascendent och självbild som Venus-artistiskt land! Fölsters  rapport 
refererade nedsättande till ”Harry Potter”-kurser, vilket perfekt illustrerar 
denna veka Mars-i-näriga-Kräftan i attack mot alla svenska artisters Ve-
nus. Ja, Sverige är faktiskt ett bra land på att exportera artisteri och konst 
av skilda slag, det kanske borde ha sagts i kapitel 5! Men Mars anses fal-
len i Kräftan och landets bättre pålästa skrattade rått ut Svenskt Närings-

19 Mer germansk-teutonisk klang i efternamnet!
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livs lama försök att ta i med brösttonar för att få högskolorna att slimma 
sin tankeproduktion efter Arbetsgivarens kortsiktiga önskemål. Visst kan 
man förstå tanken bakom en sådan strömlinjeformning och massdrift, det 
är så en ekonom tänker och ser på livet. Men detta säger samtidigt något  
om Överhetens människosyn! Är det inte rena djävlar som människorna, 
dessa liv som i Sverige reducerats till arma produktionsenheter, accepterar 
över sig? Själar som blir svenskar måste ha kommit hit med karma att reda 
ut. Kanske ett undermedvetet minne att de inte varit Guds bästa barn och 
därför finner de sig i straffet som utdelas från Överheten. Dagens utnytt-
jare blir morgondagens utnyttjade.20

Sverige under en girig och ond demon

Antardashas 
(Rahus MD) Fr.o.m. T.o.m.

Rahu 2002-10-05  2005-06-15
Jupiter 2005-06-15  2007-11-10

Saturnus 2007-11-10  2010-09-17
Merkurius 2010-09-17  2013-04-01

Ketu 2013-04-01  2014-04-20
Venus 2014-04-20  2017-04-20
Solen 2017-04-20  2018-03-14

Månen 2018-03-14  2019-09-17
Mars 2019-09-17  2020-10-05

Så följer den längre Rahu dasha (2002-20). Rahu eller norra månnoden är 
symbol för ambition och i nationalhoroskopet t.o.m. dödssynden glupskt 
frosseri, givet att det är expansiva Jupiter som äger och verkar gränslöst, 
precis som Rahu. Rahus begär antyder annars viljan att på Månens begärs-
fulla vis bli en Måne med X-tra allt. När den astronomiska månen ligger 
högre på himlen än solbanan, i nordliga latituder, så ansågs den ha ”för-
hävt” sig relativt Solens bana och lida av hybris! Minns här att Sveriges 
Rahu står rotad i (disponerad av) en ond och fartblind Jupiter som har 
grönt ljus för ”fullt blås” via 5e solär högenergihuset!

 I januari 2018 funderade neurologen Martin Ingvar utifrån 35 års 
erfarenhet i Svenska Dagbladet varför svenska barn blir allt dummare, el-

20 Författarens invändningar kanske beror på att han motvilligt återföddes 
200 år för tidigt, i princip redan klar med den självförnedring som västerlänningar 
ännu förefaller acceptera som något som tillhör livet..
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ler mer exakt, mäter allt sämre vid IQ-undersökningar. Det gamla skrym-
tandet om att vi blir allt smartare gäller inte längre, och trendbrottet och 
de rejält och snabbt sjunkande resultaten började noteras vid ”millennie-
skiftet, ungefär”. De i det extrema Sverige som säljer ut statliga tillgångar 
till rika kompisar  är nu en vuxengeneration som – trots sina påfallande 
tillkortakommanden – kan mer än sina barn. I andra länder är det tvärt-
om. Med tanke på hur vuxenvärlden sköter rikets angelägenheter kan man 
undra hur det egentligen var ställt med den nationella intelligensen redan 
innan denna nya sköna värld av förslappat stirrande på bildskärmar slog 
igenom i formen av mätbara försämringar. Varningssignalerna finns i hela 
västvärlden, men håller man sig till Sverige rimmar tidpunkten för intel-
ligensens borttynande väl med inträdet i Rahus storcykel och det tredje 
intellektshuset. Nu är frågan om intelligens komplex i astrologin och be-
skrivs på flera sätt. Solen och 5e huset betecknar rå kognitiv kraft, (det som 
IQ-testet söker kvantifiera), men minns då att det är den verksamt onda 
Jupiter som äger 3e huset och därmed ”en tid för Rahu” som härnäst ska 
granskas. Och Jupiter står i sin tur kopplad till just den kognitiva kapacite-
tens Sol i 5e – en ”ond Sol” ska tilläggas. Det ser ut som om Sverige under 
många år hade en nationell intelligens (Solen) som potentiellt riskerade 
att bli ”problematisk” men att detta inte började märkas på allvar förrän 
när det ”lägre intellektets” 3e hus kom i fokus. Vid tolkningen av Rahus 
period drar hela härvan av Sol-Merkjurius-Jupiter genast in i diskussio-
nen! De sjunkande Pisa-resultaten tillhör samma grupp fenomen liksom 
de värdelösa datasystem svenskar numera bygger (miljoner och åter mil-
joner i sjön för system alla anställda användare hatar för deras klumpig-
heter, begränsningar och många buggar). Medierna tassar försiktigt, men 
storbankernas kartellbildning för att hålla betalsystemet PayPal21 utanför 
svenskarnas medvetenhet och istället använda bankernas eget alternativ 
svar, det mindre fördelaktiga Swish, är uppenbarligen ännu ett svenskt 
halvdant teknikbygge, med säkerhetshål och problem som bara inte borde 
få förekomma vid lansering – det är ju för bövelen ett betalsystem. Men 
svenskarna litar på sina Överherrar och användningen har tagit rejäl fart.

 Det vore försumligt att inte inkludera 9/11-terrorn även i Sveriges 
öde. Här, på randen till Rahu-cykeln, traumatiseras de många svenskar 
som aldrig tänkt en djup tanke eller begrundat innehållet i en religiös text.  
Visserligen sorterar attentatet under föregående svenska storcykel under 
hatets och attentatets konfiguration: Mars-i-undertryckta-och-toxiska-åt-
tonde, men Sverige länkar in i världsödet när Bush Junior ska bekriga ”ara-

21 Ännu en it-produkt som passerat genom Elon Musks händer, innan han 
sålde vidare till jätten eBay.
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berna” som straff. Jakten på bin Ladin slutar med att terroristen försvinner 
efter Tora Bora-slaget i december 2001, alltjämt kvar i krigszonen Mars ur 
perspektiv av Sveriges cykler. (Tora Bora-grottorna påminner faktiskt en 
smula om det grottlika och dolda 8e huset, inte minst om man tänker på 
att ingången ansågs ligga vid det motsatta 2a huset, ”Hades port”...) Efter 
terrordådet är alla förstummade, och stora mängder sekularister med för-
tvinad själslig muskulatur blir neurotiker och islamofober. Till exempel 
upplevde Björn Ulvaeus han ”vaknat upp” efter terrordådet i New York 
och sällade sig till de religionshatiska ateisterna i sekten Humanisterna. 
Snart smittas många också av USA:s hämndlystnad och Väst kokar ihop 
några lögner om dolda massförstörelsevapen i Irak för att få hämndkriga 
en stund. Det blir USA:s forna allierade Saddam Hussein i Irak som det nu 
passar bra att svika, avrätta bara för att sedan skörda ett kaos i Irak som 
gör Väst och USA skyldigt till hela regionens instabilitet. Vicepresident 
Dick Cheeny passar på att profitera på kriget genom att kontraktera sina 
egna företag för arbete på plats. Sverige deltog visserligen inte i Irakkriget 
som startade i mars 2003 men vi var nu mer solidariska med USA än nå-
gonsin och samma falska propaganda om massförstörelsevapnen omhul-
dades även här, trots att FN:s svenska vapeninspektör Hans Blix varnade 
om bristen på bevis. Som bekant visade det sig att de skyldiga, president 
Bush och Storbritanniens premiärminister Blair haft kännedom om att 
Saddam Hussein saknade kärnvapen. Karma noterad.

 Allt detta under den demoniska och hycklande överdriftens Ra-
hu-perspektiv. I Sverigehoroskopet disponeras Rahu av den verksamt 
onda Jupiter som från det femte huset för Eliten, ”förfogar” över tokgalen 
överambition. Tredje huset är kommunikationer inklusive flygresor och 
då Sverigehoroskopet är roterat 180° jämfört med den naturliga zodiaken 
och långväga turers Skytten hamnar i tredje husets ”korta dagturer”. Pa-
radoxen förklaras, som nämnt, av att dagens  snabba kommunikationsme-
del gör även flygresan till Thailand till forna tiders  ”dagtur”. Kan något 
förvånas över att den här aspekten av klimathotet – Gräddfilens (egentli-
gen Kapitalismens) sjukliga miljöslitage – dyker upp under Rahus cykel? 
Kapitalisterna hatar livet och Naturen svarar med samma mynt. Rahus 
disponents verksamt onda natur påverkar naturligtvis den intilliggande 
kommunikations- och IT-planeten Merkurius till det sämre, inte mindre 
än hela det 3e huset (med samma signifikationer som Merkurius). Under 
den här tiden började teknokratin skena vilt och dessa var åren för många 
överdrifter och inbilska mytbubblor att spricka eller börja skärskådas. Nu 
började svenskarna misstro sina medier.
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 I svallvågorna efter den spruckna IT-bubblan 2001 frodades pira-
tismen i Sverige och når så extrema nivåer (nerladdning via svenska The 
Pirate Bay) att världsberömda tecknade serien The Simpsons gör ett avsnitt 
om det tjuvaktiga Sverige!22 Dödssynden frosseri var ordet och pirattekni-
kens skapare som med sina talrika anhängare skanderade ”gratis åt alla”. 
Detta är ytterligare en variant på Gräddfilen där mycket vill ha mer. En 
dålig Jupiter igen. Ur svensk synvinkel är det intressant hur Simpsons 
skapare i sagda avsnitt, sänt den 5 januari 2014, försöker belysa både pi-
ratandet, piraternas naiva försök att under grov kapitalism vilja se all un-
derhållning gratis, och industrins rättmätiga anspråk på att få betalt för 
den underhållning som tagit tid och pengar att skapa. En sådan mängd 
perspektiv ser man sällan svenska medier bemöda sig med, där det alltid 
är drev och klyschor som gäller, enklaste tankekonstruktioner av typen 
”för eller mot?”. Den stora Rahu-cykeln tecknar girigheten (storbolagens? 
piraternas? gratisnerladdarnas?), medan subcykeln balanserar frågan ge-
nom en kort period i den motsatta principen Ketu där demonens girighet 
i sin motsatt aspekt bestraffas genom halshuggning23 – ett bra exempel på 
hur Ketu från 9e utlandshuset tillfogade Sverige ett straff som sved. (Men 
minns, återigen, att ond Sol/ond Jupiter har makten på hemmaplan att 
fulvinkla eller helt mörka inkommande nyheter...)

 Företagsamheten kring internet återhämtar sig passande nog runt 
2005 då expansionens och lycksökaren Jupiter är den mer specifika subcy-
kelhärskaren. Efter en försenad start invigs i augusti slutligen Turning Tor-
so i ett nyskapat överklassområde i Malmö. Höghuset är det mest vulgära 
prestigebygge som missprytt Sverige. Jupiter är oförtröttlig i sin livsbeja-
kande hoppfullhet, den grenar ut sig, hittar nya vägar, och en ond Jupiter 
är enbart vulgär och förvriden i sin brist på äkta kultur. Kort sagt: Sveriges 
5e lek-, kreativitets- och spekulationshus var på g igen. Men nu skulle nä-
tet kommersialiseras och ge muchos dineros! Den som studerar den svenska 
del av nätet som inte ”appifierats” finner snart vilket chockerande närigt 
folk detta är. Ingenting gör de av sitt hjärtas godhet. (Jag hårddrar en smu-
la.) Vill man ha elementära råd i ekonomi, ja då ska ekonomen prompt 
sälja sin bok i ämnet på sajten. Övriga tigger om en donation för de klok-

22 en.wikipedia.org/wiki/Steal_This_Episode

23 I dyningarna efter piratnedladdningstjänsten The Pirate Bay uppstod se-
dan nästa svenska kriminella verksamhet, det hajpade Spotify, en av de digitala 
plattformar som 118 svenska artister – många i gräddan – gjorde ett protestupprop 
mot eftersom några få tar för sig för mycket av den kaka som egentligen tillagats 
av de skapande artisterna. www.expressen.se/noje/118-kanda-musiker-i-upprop-
vadjar-till-eu/
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skapens ord de ändå lagt ut till allmän beskådan. Undertecknad slutade 
för länge sedan använda sig av svenskspråkiga sajter eftersom världen är 
full av samma information välvilligt delad på engelska språket. Samma 
sak med de svenska nättidningarna som i högre utsträckning än troligen 
något annat land sitter och skriver av engelska källor och har sedan har 
mage att sätta betalvägg framför denna enklaste formen av journalistik. 
Allt, visserligen, i linje med att nationen dras med en genuin förbannelse i 
denna distorderade och falska bild som den Stora Välgöraren kastar som 
”effektiv illgörare”. Det är tunnsått med genuin godhet i landet. 

 Trots att Jupiter nu pumpade upp nya löftesrika bubblor blev 
webben rena mardrömmen för mediehusen under 00-talet, när de pro-
gressiva svenskarna snabbt slutade prenumerera på papperstidningar. 
Sverige var Piratbukten där man förväntades sig allt gratis! Har detta att 
göra med vårt märkliga nationalhoroskops väsenskärna, ”verksamt ond 
Sol” i folkkollektivets tecken i kombination med den onda förmögenhets-
planetens Jupiter. Har de breda folkmassorna likt härmapor tagit efter den 
fåtaliga skaran i Eliten, så att vi lite till mans beter oss som Gräddfilsfolket 
i 5e huset, den dåliga Förebilden? Lyckoplaneten Jupiter är ett märkligt 
horoskop inslag eftersom den alltid är hoppfull och verkar lika säker på 
framgång. Och visst, i 5e lyckohuset känns det ju så. Svenska entreprenö-
rer lyckas med produkter som egentligen inget allt är att skriva hem om. 
Det är en gåta, men vissa i landet lever på gammal god karma! Svenska 
företagare reser sig om och om igen och startar upp på nytt, även sedan 
bubblor spricker och felkalkylerna står som spön i backen. Hellre än bra. 
Att folket inte nyktrar till har att göra med att Månen inte speglar och 
fördjupar solljuset något vidare. Redan nämnda är alla dessa illa desig-
nade datorsystem svenska myndigheter och företag lurats investera dyrt 
i eller fått betala massor för sedan utvecklingen slagit slint till följd av in-
kompetens. Polisens urusla system med dåliga sökmöjligheter och Arbets-
förmedlingens nedlagda och kostsamma projekt är bara två exempel. Inte 
konstigt att Sverige blev en experimentverkstad för allskön ond riskkapi-
talism, det är någon slags andlig förgiftning som tillstöter så fort en svensk 
kommer sig upp ett par steg på statustrappan. Internet 2.0, som det kall-
lades, tar således distinkt fart under Jupiters subcykel 2005-07, men IT och 
kommunikationsfrågor ligger som ett ständigt tema under hela storcykeln 
2002-20. Fånigt blev det bara när politiker som uppenbarligen inte hade en 
susning om denna sköna nya värld tuggade ordet ”innovation” till leda, 
som något som skulle leda Sverige mot en gyllene morgondag.

 Det är också 2005 Reinfeldt och ”Nya Moderaterna” stajlas och 
förbereds med reklambranschens alla fula trick för ett maktövertagande 



Rece
nsio

nsk
opia

8. Vimshottari dasha – prognosmetodför okunniga tider  

335

vid valet året därpå, allt under samma onda rikemans-Jupiter som sub-
cykel! Missa inte hur högern hann rasera Sverige redan under första året 
vid makten – nu är det Jupiter som bubbelspräckaren. (All symbolik kan, 
retligt nog, läsas från två håll.) Så sårbar var den svenska modellen att 
några smarta dolkstötar på rätt ställen helt paralyserade folkets förmåga 
att hävda sig (och på den vägen har det fortsatt i många år). Kuppmakarna 
hade förberett sig väl och spillde ingen tid på att t.ex. chockhöja a-kasse-
avgifterna, vilket skrämde bort svenskarna som fostrats till småaktigt 
egna-plånbokstänkande eller helt enkelt redan var fattiga och värnlösa. 
Idag är facken ett skämt och inte längre ett kollektivt värn mot godtyckliga 
och maktfullkomliga arbetsgivare. Vill man förstå ondskan i ”den svenska 
framgången” som alla från den (s)-märkta finansministern Magdalena An-
dersson till Wolodarski bröstar sig över, ska man studera vad Nya Mo-
deraterna sysslade med under Jupiters antardasha eller subcykel. Här såg 
man mångas lyckodrömmar spricka samtidigt som den Större Bubblan 
hade ett cellmembran som tålde att tänjas ut ytterligare. Reinfeldts okun-
niga förklaring inför utländska politiker att Sverige ”i princip” lämnat in-
dustristadiet bakom sig säger en del om okunskapen inom denna perversa 
nyrika bubbla som numera leder Sverige framåt.

 Bland subcyklerna under Rahus period följer åtstramningens 
Saturnus direkt efter åren med den Jupiter som hoppas på turen och de 
stora klippen. Man kan också se Saturnus som en tid av konsolidation. 
När iPhone blir en omedelbar världssuccé fr.o.m. 2007 eskalerar snart 
styckmordet på det gamla öppna internet genom ziljoner ”appar” – ner-
laddningsbara program som ofta erbjuder exceptionellt banala tjänster24 
som bryter sönder användarens medvetenhet och riktar den in mot my-
riader av små områden som alla söker plundra användaren på dennes tid, 
pengar, och till sist också förstånd. ”Appen” representerar verkligen Sa-
turnus som Gränser vilka likt hästens skygglappar syftar till att ”hjälpa” 
nätanvändaren att fokusera ”rätt” saker. Detta inferno till global folkför-
dumning pågår sedan smartfånen anmälde sig, i synnerhet i Sverige som 
är teknokratiskt och alltid lutar mot extremism och dålig planering i sina 
satsningar framåt. Undertecknad varnar på sin marginella blogg under 

24 Exempel: Ett klassiskt riskkapitalistprojekt, nätbanken Bånk (eller något 
liknande infantilt namn) skryter i reklam om hur deras ”app” låter användare göra 
hela fyra saker – alla fullständigt triviala, som det självaklara, att ansöka om lån 
och sedan en andra funktion för att söka  låna ännu mer! Hör någon Djävulen 
hånflina i bakgrunden? Förutom satanismen är det bara teknik för teknikens egen 
skull med minimal användarnytta. Dessa ”bånkirer” kan inte vara mer än tonår-
ingar, tänkte jag när jag såg reklamen. Unga IT-fascister har kapat landat och de 
äldre, samma tjuvar de, låter det ske för att de älskar växande BNP över allt annat.
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nio år för den teknikfascism och användarnas förlust av sitt språk, okun-
nig om de forskningsrön Martin Ingvar berättade om 2018, och är väl snart 
Sveriges enda medborgare som från första början valde att avböja mobil-
telefonen, en uppfinning som paradoxalt givit svenskarna telefonfobi (3e 
husets dysfunktionella kommunikation). Först med några av nätjättarnas 
maktmissbruk, självfavorisering och fula integritetsövertramp vaknar till 
sist svenska medier till liv, men då har redan svenska politiker bjudit in 
Facebook att inrätta amerikanska spioncentraler mot ryssen en bit upp i 
landet...

 Intressant ur Sveriges ödesperspektiv är att iPhone lanseras glo-
balt den 29 juni 2007, dryga kvartalet innan Sverige anträder sin saturniska 
subcykel. Det är utifrån den här synvinkeln Sverige, just efter att iPhone-
hypnosen satt in, börjar beskrivas som ett land som tappar allt mer av 
den tätposition det haft i IT-frågor då internet var nytt. På sanskrit heter 
Saturnus Shani, Den Långsamma (dvs. den riktigt gamla åldringen tap-
par fart jämfört med yngre; i Sverige har dock gränsen för Saturnus flyt-
tats ned till 40 enligt återkommande tidningsartiklar där bl.a. rekryterare 
säger att cheferna inte vill ha deras urval av äldre sökande.) Jämför med 
hur Sveriges egen soldisponent placerar det ”saturniska” fenomenet gra-
vitation i huset som ligger utanför nationens egna gränser. Sverige hade 
tappat initiativet till sin Sols lyskraft och krafter ”utifrån” får Sverige att 
uppleva obalans och fruktan på hemmaplan25. Visserligen är Saturnus en 
verksam välgörare för den svenska rollmasken, men dess grundläggande 
karaktär försvinner aldrig helt. Man kan säga att svenskarna är skickliga 
på att dra gränser när de är i utlandet och har förskaffat sig ett rykte om att 
vara en viss typ. (Saturnus drar ner allt till det mest essentiella, till några 
få grundläggande penseldrag.) Bland metaller likställs Saturnus med bly, 
den är tung och drar ner människan i djupet, är deceleration, avstannande, 
i kontrast till Jupiters acceleration och tendens (i samband med helgon) 
att levitera, upphäva tyngkraften. Här ”graviterar” händelsernas centrum 
till det som pågår utanför Sveriges gränser och vi känner och t.o.m. fruk-
tar att vi hamnat på efterkälken...26 Svenska medier krisar som en följd av 
samhällets digitalisering och stressignalerna dyker återigen upp i ”rättan 

25 Bland planeterna upprepar den tibetansk-hinduiska astrologen Barbara 
Pijan oförtrutet att Saturnus representerar fruktan. www.barbarapijan.com/

26 Den övergripande Rahu-cykelns ”sikta mot stjärnorna” ligger som sagt i 
3e IT-huset. En tid under Saturnus blir en kylig affär för nationens egna IT-intres-
sen. Ibland saknas synergi mellan storcykeln och undercykeln.



Rece
nsio

nsk
opia

8. Vimshottari dasha – prognosmetodför okunniga tider  

337

tid”, under publicistplaneten Merkurius egen subcykel 2010-13.27 Ska man 
anknyta till föregående subcykel, så var den koncentration eller konsoli-
dering Saturnus introducerade och som berodde på utlandet (Saturnus i 
9e) inte helt av godo för svenska medier. Saturnus står för avmattning och 
träldom, slit för varje korvöre. Inga gratis luncher som den svenska Jupi-
tereliten älskar över allt annat... Under den här tyngre perioden sjunker 
så svenska medier till sin lägsta nivå i historien. Kapitalismen fungerar 
inte som dess egna teoretiker utlovat. Den kortlivade partiordföranden 
Håkan Juholt (s) förklarar efter sin avgång28 att framtidens historiker ska 
komma att forska i de komplottartade turerna kring hans enda år som 
ledare. Han avsattes naturligtvis genom en politisk kupp maskerad som 
ett drev om några formella misstag. Det snaskigaste undertecknad varit 
med om i sitt liv som svensk. Det var under Merkurius subcykel medierna, 
ledda av Aftonbladet skapade ett drev för att avsätta honom, måhända 
en konspiration regisserad i partiets dominanta högerfalang som för sent 
insett att de tillsatt en ordförande med förmåga att vinna folkets hjärta och 
som distinkt motsatte sig deras egen urspårade vård- och skolvinstkor-
ruption. Aftonbladets ”grävande journalist” får för sin delaktighet i det 
här politiska mordet ett journalistpris och hyllas av sin ”konkurrent”, bor-
gerliga Expressen. Sverigehoroskopet återvänder alltid till samma punkt 
och bakom den politiska avrättningen av Juholt i de merkuriska medierna 
skönjer man åter samma fula intressenter - de stora pengarnas Jupiter och 
företagsledarna. De har extremt inflytande över Merkurius... När Judas 
fattade vad han gjort Jesus för 30 silvermynt hängde han sig i ett träd och 
stryptes till döds. Den prisbelönade grävande journalisten på Aftonbladet 
lär dock inte upprepa den historien, i Sverige är självförljugenheten fak-
tiskt ett tjockt pansar mot någon som helst djupare insikt. Reportern fatta-
de troligen inte ens att hon var en nyttig idiot i händerna en handfull Stor-
spelare som hela Sverige några år senare började kunna identifiera som 
profitörerna inom vården. Dessa fanns också representerade inom den nya 
högervridna socialdemokratin och partiets inre kollaps efter den identi-
tetspolitiska tokan Sahlin och därefter kuppen mot den genuint socialde-
mokratiska Juholt var några år senare uppenbar via opinionsmätningarna. 

 Sällan har de mer uppmärksamma svenskarna så tydligt som un-
der tidningskrisen kunnat beskåda hur den i och för sig goda Merkurius 

27 ”800 tjänster försvann från de nordiska dagstidningarna 2013.” www.
svd.se/sa-har-tidningskrisen-slagit-i-norden Notabelt sorterar dessa avskedanden 
också under subcykeln Ketu där det halshuggs och delas ut straff för tidigare upp-
blåsthet.

28 Avskedstal den 21 januari 2012
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i nationalhoroskopet korrumperas illa av att stå klämd mellan en överhet 
där både Sol och Jupiter är verksamma illgörare. Undertecknad har fak-
tiskt inget snarlikt horoskop att jämföra med! Det säger något om att Sve-
rige är en extremist, en fartblind som via den defekta Månen misslyckas se 
sig i spegeln och förstå vart landet är på väg. Precis som med Merkurius 
i sin roll som handelsman är svenska medier inte att lita på, hur många 
”faktakollar” de än lanserar för att skadebegränsa folkets misstro (på upp-
drag av en Överhet folket också misstror). De här åren visade verkligen 
hur landets Etablissemang tappat greppet om massorna. Här vill jag på-
peka att det är försiktiga Saturnus som ”misstroget” ändå är en god kraft 
om man anknyter den direkt till Venus enbart. Sverige har någonstans en 
bra realism, bara man lämnar Ledare, Storfinans och Klippare utanför ek-
vationen!

 Det är under Merkurius subcykel Harriet Wallberg, dåvarande 
rektor på Karolinska institutet anställer sol & våraren Paolo Macchiarini 
som snart ska skada Sveriges anseende rejält med sin bristande etik och 
infektions-  och slembildande och dödliga plaströr i luftstrupen (Merku-
rius korresponderar med andningsvägarna). Rektorn låter sig imponeras 
av den italienska kirurgen 2009 och inser det smarta i att rekrytera något 
som liknar en internationell superstjärna för att höja den status Karolin-
ska förlorat till bl.a. Göteborg (och kanske också internationellt). Den 5 
oktober 2010 signerar hon pappret, bara några veckor efter att Merkurius 
subcykel rullat igång den 17 september. Med tanke på den enorma medie-
uppmärksamhet skandalkirurgen fick, och hur fly förbannade visselblå-
sarna 2018 blev efter att deras varningar först ignorerats av KI och att de 
sedan prickas eller klandras när skandalen inte längre kunde sopas under 
mattan, kan det vara intressant att studera det såta paret Wallberg och 
Macchiarini tillsammans. Mellan sig bildar de ett ominöst ”storkors” mel-
lan de fyra zodiaktecken som tecknar det lägsta existensplanet, Mörkrets 
kvalitet (Tamas guna).29 Båda föddes med den ”fallna” Månen i Skorpio-
nen. (Macchiarini ingick inte i datasetet ”mördare” som uppvisar synergi 
med den här psykpositionen.) I synastri-jämförelsen ligger Wallberg i den 
inre kretsen och det är hennes Sol i Oxen som används för att få ett första-
hus klockan nio på urtavlan.

29 Även den gamla kinesiska kosmologin beskriver en startfas där Yin, 
mörkret, sjunker nedåt och Yang, ljuset stiger uppstår och lämnar mellan sig ett 
”spelfält” som definitivt kan liknas vid hinduismens ”mixade” Lidelsens spelplan, 
på vilken mänskligheten försöker förstå varför hon är en så usel och samtidigt ädel 
varelse.
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Någon slags ascendent måste man välja, och rektors initiativ till en värv-
ning fungerar väl med Solen i egenskap av vilja, utagerande och ledar-
skap. I det tionde huset för ära och prestige inför omvärlden (makthuset) 
trillar då dessvärre Mars in, en planet som för Oxen-i-första är verksam 
illgörare. I 10e offentliga kan man tala om beslutsfattande som alltid löper 
risken att skapa skandaler (Mars + 10e). Placerar man rektorns Mars i Vat-
tenbäraren i Sverigehoroskopet är den naturligtvis verksam illgörare för en 
nation i Vågens (Venus) tecken och i 5e huset för ledarskap ett omen om 
att rektorn är en potentiell oroshärd för nationen, Solen som identitets-
markör, en flagga på världskartan… Hennes blick för sanna ledare (Solen) 
gagnar inte Sverige det minsta!30

30 Wallberg har i intervjuer försvarat sig med att allt syntes frid och fröjd 
med deras nyopererade försökskaniner, men studerar man skandalens milstolpar 
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 Merkuriusåren 2010-13 motsvarar i nationalhoroskopet en med-
fött god planet. Som ägare av det 9e huset för högre utbildning och grund-
forskning skulle Sverige kunna vara ett fantastiskt land. Kanske var det 
känslan att något Nobelprisvärdigt, något jupiteriskt, var i görningen som 
Wallberg åberopar till sitt försvar (och flera svenska medier med bras-
kande rubriker förkunnade). Men Merkurius är som bekant belägrad från 
båda håll av symboler som i detta horoskop står för sämsta sortens le-
darskap, megalomanisk ledarSol, och framgångshungriga och korttänkta 
chanstagaren Jupiter! Hur perfekt illustrerar inte denne sol och vårare just 
en sådan Sveriges Elit älskar att bli betuttad i, borttappad som den är i sin 
inbillning om storhet! Det visade sig senare att Macchiarini bokstavligen 
sol och vårat sig till en positiv vinkling i ett amerikanskt tv-program ge-
nom att charmera den kvinnliga reportern och lova henne ett bröllop med 
påven själv som vigselförrättare! Det måste vara ett bittert pillar att svälja 
för Wallberg, att inse att också hon fallit in i det djupa Mörker som var ita-
lienarens aura (och där hennes horoskop ytterligare bidrog till mörklägg-
ning och undertryckande av fakta).

 Inte bara det svenska Nobelpriset kan ifrågasättas om det är så-
dana här människor som väljer ut medicinpristagarna! Debaclet som öm-
som rubricerats som ”Ryska påsken” och ömsom skandalpåståendet att 
Sverige bara skulle kunna försvara sig mot fiendemakt (läs: ryssen) en 
vecka, utlöstes av den ryska flygträningen 29 mars 2013 just efter midnatt, 
bara dagar innan kommunikationernas Merkurius är klar med sin subcy-
kel. Incidenten hemlighölls en kort tid men publicerades därefter som ett 
led i NATO:s skrämselpropaganda och för att få Stat och folk på samma 
linje. NATO-chefen Stoltenberg trodde att ryssarna övat kärnvapenanfall 
– några år senare har i högerpressen antaganden blivit fakta.31 Bara Vän-
sterpartiet i riksdagen håller huvudet kallt och inser vilken enorm upp-
blåst jupiterbluff som föreläggs folket. Flygövningen placerar sig precis 
i slutet på en subcykel men det tog några veckor innan händelsen blev 
känd. När det väsnades om Sveriges klena försvarsförmåga var det ”hals-
huggna” Drak svansens årslånga subcykel som gällde (dessutom natalt 
placerad i 9e utlandshuset i närheten av Saturnus och dess gränser). Ke-
tus ”likgiltighet” hade lett till alltför mycket nedrustning mot utlandet! 
Ketu hade försvagat  Sveriges gräns. Etablissemangets rapportering är ett 
perfekt exempel på de ”fake news” som Eliten några år senare anklagar 
andra för. Här ser man att osanningar och propaganda utgår från dem 

är det lätt att dra slutsatsen att här försökts sopa under mattan och mörka i det 
längsta.

31 www.svd.se/peter-hultqvist-kritiserar-rysk-minister
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själva. Det är kittlande och inte så lite oroväckande att tänka sig hur man 
under längre sammanhängande perioder vistas inuti en drogad galnings 
medvetande – sjuka saker händer mellan mottagandet av sinnesdata tas 
emot dess återrapportering.32 Under den halshuggna demonen Ketu fort-
satte gallringen bland svenska journalister på tidningsredaktionerna och 
medierna nådde allt tydligare bottennivåer, språkligt och på andra sätt. 
Lågprisjournalistisk av en ny generation med lägre färdigheter än någon-
sin och inga pengar till att gräva avslöjande på det gamla sättet. Pisa-stu-
dien publiceras i december 2013 (alltjämt halshuggningstider) och avslöjar 
svenska femtonåringars avtagande förmåga att skriva och ens förstå lite 
mer komplex text.33  Några av oss anade att det var SMS via mobiler som 
delvis slagit ut tanke- och kommunikationsförmågorna hos både den ge-
neration som ohämmat annamade den nya tekniken och den som växt upp 
i symbios med IT.34 Under halshuggningens subcykel startar debatten om 
rättfärdigheten i att några få ska tillåtas profitera på skolbarn och sjuka – 
till på köpet med pengar svenska folket betalat i skatt för god utbildning 
och vård. Huvudlösa Ketu, den mojnade äregirigheten eller till och med 
punkten då en bestraffning delas ut, har av författaren observerats då den 
stiger i öster i personhoroskop. Individerna har i flera fall betett sig svalt 
(”coolt”) på gränsen till lojt ointresserat. Men positionen kan slå över i 
psykotiska tillstånd när det ”coola” spricker och all undertryckt desorien-
tering (till följd av ”huvudlösheten”, bristen på framåtanda) väller fram. 
Pisa-rapportens larm om försvagad svensk läsförståelse rimmar väl med 
en ung generation som fått huvudet/förståndet kapat och ständigt går 
med blicken fixerad mot mobilskärmen. Ungdomen saknar direktiv och 
orientering, informationsteknologin visar sig bidra till framskapandet av 

32 Det är roande att se hur god tid NATO tog på sig att fabricera historien 
om ”hotet mot Sverige”, och att deras rapport dök upp först efter ryssarnas annek-
tering av Kreml våren 2014. The Telegraph berättade då att NATO ”medgav” – hör  
ordvalet – att ryssen simulerat kärnvapenanfall mot Sverige. Varför skulle NATO 
behöva ”medge” det? Lögnare brukar ofta trassla in sig i orden, hävdade de gamla 
kineserna.

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/12139943/Russia-
simulated-a-nuclear-strike-against-Sweden-Nato-admits.html

33 www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-hur-bra-ar-den-svenska-
skolan/

34 2016 års Pisa-rapport visade visserligen viss återhämtning, men svensk-
arna var fortfarande svaga även efter att ha räknat bort nyanlända flyktingbarn. 
Svenska föräldrar – lika positiva till IT som en gång Carl Bildt – hade låtit ny tek-
nologi förstöra sina barns chanser på den alltmer globaliserade arbetsmarknaden. 
Svenskt Näringsliv, de osolidariska arbetsgivarna, vill inte ens ha svenskar längre 
– de hojtar efter och tar in ”erforderlig kompetens” från andra länder.
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klasskillnader och drönare som inte ens förmår sätta ordet ”revolution” i 
en relevant kontext. De Rika hittade en verklig vinnare i mobilen! Vilket 
kontrollverktyg! Och visst stod en ond förmögenhets-Jupiter i 9e huset 
för ”högsta andliga plikt” i horoskopet för samhällsomstörtaren Fredrik 
Reinfeldt. Han var född med det märkliga ödet att inleda förstöringen av 
Sverige och för det kommer han att bli evigt hågkommen, när historie-
skrivarna väl förstår summera det som hände på ett korrekt sätt. Svenska 
journalister är vid tiden för Rahu antingen fega eller bara okunniga och 
använder efter några år statsministerns ”öppna era hjärtan”-tal som t.o.m. 
vände hans partikamrater mot honom som en eufemism för ”samhälls-
förstörare”. Man kan bara häpna över hur turligt Sverigedemokraterna, 
ett gäng oborstade nynazister, glider in på en räkmacka och får medvind 
genom mediernas oförmåga att medge att Eliten – de själva – inte alls är till 
gagn för landet.

 Under huvudlösa Ketu öppnar Facebooks spioncentral åt USA i 
Luleå, i princip inbjuden av svenska staten och med hemligstämplad ra-
batt. Ett försumbart antal arbetstillfällen skapas. Analys av de politiska 
underströmmarna i denna etablering saknades i svenska medier, den of-
ficiella skrönan kretsade istället på känt teknokratiskt sätt om hur smart 
det var för Facebook att låta Luleås svala luft kyla de många datorerna.35  
En lojhet och ett ointresse av verkligheten dold bakom barnsagor som bara 
skulle söva de mest naiva. Man kan också se invitationen till Facebook som 
Statens (snabba) reaktion på fruktan några år tidigare (Saturnus subcykel 
2007-10) att ha tappat som ledande IT-nation (för övrigt ännu ett utslag 
av Sveriges överdrivna självbild – vi var aldrig några snillen till att börja 
med). Sedan tog det några år innan verkligheten kom ikapp svenskarna, 
men 2017-18 haglade insikterna om Facebooks bedrövliga intriger och för-
säljning av användarinformation och t.o.m. delaktighet i Donald Trumps 
valseger. Men under Sveriges Ketu-period saknades huvudet. Och Face-
books serverhall står kvar i norra Sverige, utan några journalistiska gräv, 
och utför sitt mörklagda arbete åt USA. Till sist ska man inte glömma att 
Sverige blev en världsnyhet när frustrerade och undertryckta människor 
i Stockholms förorter våren 2013 eldade bilar. Ketu som halshuggning el-
ler bestraffning av något förvuxet eller obalanserat i samhällskroppen kan 
fungera bra, även om upploppen knappast ger något vidare betyg åt Sve-
riges sätt att hantera integreringen och landets växande ojämlikhet.36

35 www.svd.se/sa-mycket-el-drar-facebook-i-lulea

36 siderisk.blogspot.com/2013/05/the-stockholm-suburb-riots-for-
dummies.html
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 Givet nationalhoroskopets fina Venus borde dess subcykel 2014-
17 innebära en ljusglimt i mörkret. Mycket riktigt vann den rödgröna 
alliansen valet 2014. Men så kom flyktingkatastrofen redan nästa år och 
den överdrivet kärvänliga Venus inställning till ”massinvandringen” blev  
raskt ett problem. Nationalhoroskopet har Saturnus i 9e utlandshuset som 
disponent till Venus i Stenbocken i Hemmets, inrikesförhållandenas 4e 
och landets yttre gränser... Medierna försöker göra hushållen neurotiska 
trots att just detta är en sund och stabil och realistisk del i horoskopet – 
klantskallar! Symboliken stämmer dock med hur subcykeln öppnade ett 
kortlivat band mellan ”utlandet” och de svenska hushållen, det 4e husets 
många privata små sfärer - glöm inte de usla profitörerna på tillfälliga 
flyktingboenden! – men framför allt också med Venus som Sveriges själva 
ansikte utåt. Med detta abrupta inflöde av främmande människor under 
godhetens Venus, ett utslag av illa förberedd godhet, råkade den rödgröna 
regeringen starta vad som växte sig till ett folkligt lämmeltåg i protest till 
det enda parti som alltid varit främlingshatare: Sverigedemokraterna med 
dess nynazistiska rötter. Ingen kan anklaga svenskarna för att vara över-
drivet förfinade i sin analys och reaktion på de klåpare till politiker som  
de själva röstat fram! Det svenska folkdjupet tecknas som sagt av en på tok 
för subjektiv Måne-i-Väduren, ett sinne som inte bryr sig om den objektiva 
verkligheten utan förefaller styrt ur det omedvetna 8e huset, ett hus som 
likt Skorpionen uttrycker sig genom ett spektrum från reservation och till 
hatisk vrede. Sinnelaget är i vilket fall dåligt uppdaterat med livet bortom 
den egna trädgårsrabatten. Alltför lite har hänt i landet under allt för lång 
tid, civilisationernas vindar och tankar har sällan nått hit. Månen bojad till 
8e tecknar ett stagnant folkdjup (och Venus i Stenbocken i ”själsdjupets” 
4e vittnar som sagt en förkärlek för materiell yta). Måndisponentens lås-
ning i 8e understryker att hjälten Herkulus behöver komma hit och spola 
rent stallarna. Fler måste ansluta sig till det intellektuella Luftelementet 
för att processa alla fakta i målet, för att förstå en komplex ny värld. För 
närvarande reserverar Överheten ”luften” för sig själva och serverar folket 
överförenklingar och fulvinklade presentationer. Tro aldrig på en kom-
muniké med avsändare ”ond Sol/ond Jupiter”! Det är skönmålningar 
och överdrifter hela vägen! Sådant straffar sig dessutom i långa loppet. 
Sveriges Överhet hade hela 1900-talet på sig att fostra folk till att älska 
tänkandets konst men valde att inte göra det. Varför? För att man ville be-
vara övertaget i problemformuleringen. Svårare är att förstå hur Arbetar-
nas bildningsförbund inte kunde bidra med den omvärldsförståelse och 
marxistiska ekonomiska analys som behövdes. Men ”hela Sverige bakar” 
under så många på sin egen tomtebolycka att frågor om Systemet, hur ka-
pitalismen egentligen står sig mot andra tänkbara system, snart nog blev 
en icke-fråga. (Sverige var förvisso inte ensamt i sin drift in i dimman – och 



Folksjäl–somienfilterbubbla

344

naturligtvis är det den universella Dharman som på detta vis förbereder en 
kollaps i Väst för att tidsåldersskiftet en bit in i  framtiden ska bli av.)

 Kritiken över vad den nya lömska och hyperkommersialiserade 
webben 2.0 har gjort med människor rullar för all del igång 2016-17. Men 
det handlar som vanligt inte om den underliggande ekonomiska struktu-
ren. Det är frågan om information och integritet som träffsäkert börjar dis-
kuteras under Venus subcykel, vår alldeles egen ascendenthärskare som 
i 4e privata huset nu börjar fatta vidden IT-fascismens integritetsintrång 
(Venus upplever disharmoni). Medierna ägnar stor plats om hur använ-
darna bara är offer för de stora nätföretagens kartläggning av beteenden 
och köpvanor, och Venus som ascendenthärskare i det sociala Vågens 
tecken anknyter direkt till de många tidningsartiklar som börjat strömma 
ut och som varnar för svenskarnas sociala sammanbrott till följd av ett 
patologiskt missbruk av de sociala medierna. Natalt tecknar Rahu i 3e att 
Sverige är övermåttan ambitiöst när det gäller kommunikationer. Vilket 
annat land i den här storleken har haft två bilmärken, vilket Sverige ännu 
hade vid tiden för 1974 års horoskop? Inte undra på att Slussen i Stock-
holm näranog låtit som en riksangelägenhet, trots att det bara är en rondell 
för fordonstrafik! Under Venus subcykel börjar så äntligen bygget av Nya 
Slussen och dess finansiering skedde genom försäljning av kommunens 
tomtmark (kombinationen hus + tomtmark sorterar under 4e huset, där 
cashens Venus befinner sig). Detta ledde i sin tur till högljud kritik för 
att ännu ett obehövligt köpcentrum och ännu fler restauranger skulle be-
fästa bilden av huvudstaden som de näriga, tankesvaga låglivens tillhåll. 
Då tomtmark sorterar under Sverigehoroskopets 4e hus tindrar svenskens 
ögon på ett lite lystet, nästan galet sätt varje gång det egna hemmet förs på 
tal. Passion för det egna materiella, ”mitt hem är min borg”. Svenskarna 
har verkligen drillats väl i rollen som underdog.

 Tomtaffärer i kungliga huvudstaden har faktiskt figurerat flitigt 
runt tiden då det äntligen började grävas runt Slussen. Minns upprördhe-
ten når någon oljeshejk ville riva runt Stureplan och alla visualiserade ett 
skinande metallhelvete typ Abu Dhabi istället det fina kvarterskomplexet. 
Det var obehövliga arenor och köpcentra i Stockholms kranskommuner 
i stort antal. Droppen blev väl när en Apple-dyrkande högersosse (som 
summariskt fick gå under 2017 års MeToo-drev för dålig attityd till kvin-
nor i Stockholms Stad AB:s arbetslokaler) jublade över kommunens för-
säljning av bästa tomtmark i Kungsträdgården till en hårdför amerikansk 
teknikjätte som där skulle upprätta ett Köptempel, ett företag vars asia-
tiska arbetskraft tvingas skriva på avtal att inte begå självmord därför att 
jobbet var så olidligt. I det här läget insåg undertecknad att de astrologiska 
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ödescyklerna väl tangerar de verkliga händelsernas underliggande princi-
per. Vansinnet under demonen Rahu var extremt tydligt i det 3e huset för 
kommunikationer (innefattande, utöver IT även ”solid” infrastruktur som 
väg- och banläggning). Tar man 3e husets naturliga koppling till Merkuri-
us, blir handel och kommers utmärkande för denna period - global handel 
i Sveriges fall eftersom vi har ”vittberesta” Skytten i 3e. Allt vardagligt blir 
”stort” för svensken och det är Etablissemanget som förgiftar folkets tan-
kestil genom konsumism. Horoskopet går runt, runt och återvänder alltid 
till samma perspektivlösa och därför megalomaniska Elit som ska forcera 
fram Tillväxt (ond Jupiter). Det är som övriga landet knappt existerar eller 
bara är namnlösa statister.

*****

Åtminstone i Sverige kan man säga att befolkningen under storcykeln 
2002-20 befunnit sig i ett förvridet intellektuellt tillstånd, ett verklighets-
främmande tillstånd symboliserad av den manipulativa kombinationen 
av äregiriga demonen Rahu i informationssektorns 3e, påeldad av den 
onda rikemans-Jupiter från Gräddfilens femte. Det är därför svensk kom-
munikation idag är tunnare och falskare än någonsin, och en del politiker 
ljuger ohämmat för att få väljarna att tro att de alla representerar klas-
sisk svensk välfärdspolitik trots att det i flera fall är exakt tvärtom. Rahus 
hunger att bli som de verkliga gudarna (USA) där ”allt går att sälja med 
mördande reklam” var medfödd och på plats i nationalhoroskopet redan 
1974. Rahu överdriver och förvanskar allt i Sveriges tankeliv. Därav kan-
hända alla undermåliga rapporter och utredningar under regeringen Löf-
ven 2014-18 som en efter en skjutits ned av oppositionen (eller fristående, 
granskande myndigheter). De som talar om Etablissemangets propaganda 
genom medierna har absolut rätt. Dessutom blev svenska medier obegrip-
ligt giriga under denna period, efter att flera års debatt ebbat ut om ”gene-
ration gratis” som förväntade sig allt på nätet vara fritt. ”Apparna” blev ett 
lysande trick för att lura en ännu ung och formbar generation att glömma 
det gigantiska nätet och istället konsumera via dessa små titthål. ”Appen” 
är Överhetens genidrag för att locka till sig betalande surfare. För att få 
slut på dagsmediernas kräftgång var norska Schibsted med Aftonbladet 
och näringslivets egen tidning SvD tidigt ute med den nya hårda linje som 
man tidigare bara sett hos några ärkekapitalistiska amerikanska dagstid-
ningar. Aftonbladet nöjde sig med att forcera besökaren att knäppa av an-
nonsdödarna för att  alls se något medan SvD gick längre än så. Ny teknik 
låste tidningens förvisso rätt magra innehåll bakom betaldörrar – de med 
god ekonomi skulle nu betala för fortsätta få en daglig påfyllning av de 
värderingar man redan hade. SvD gjorde om sig till en filterbubbla! Tid-
ningen smög in räkneverk i formen av cookies i besökarnas datorer som 
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höll koll antalet sidöppningar (ytterst få!) efter vilka tidningen slöt sig som 
en mussla och det enbart för att trakassera de köpsvaga svenskarna att 
antingen hålla sig borta (som från ett bevakat, grindsomgärdat rikemans-
kvarter) eller prenumerera för att få del av samma nyheter som man ännu 
fritt kunde läsa på många andra ställen (för den som inte har något emot 
världnyheter på främmande språk). Under den rekordvarma sommaren 
2018 måste man betala för att komma åt en informativ artikel om man 
skyddar sig från uttorkning, information som – än så länge – fritt delges på 
kommunala hälsovårdssidor! Bonniers/DN följde snart Svenskans initia-
tiv och stängde av säkert 60%av sitt innehåll bortom rubrik och ingress –
till och med smånyheter för huvudstaden som en utgivare med viss känsla 
för samhällsansvar skulle kunna ha lagt ut för allmänhetens information. 
Tänk nu framåt i tiden och högerns ambition att krossa det offentliga och 
privatisera allt. Högern förbereder ett folkmord på samhällets köpsvaga 
som inte längre kommer får enkel åtkomst till viktig information.

 Ambitionens och girighetens Rahu extra illa skruvad pga. dess 
disponent blir således en passande symbolik för hur nätets tidiga idealis-
tiska år nu slog över till sin motsats. Företagens sätt att läsa tidningskrisen 
genom att lägga allt krut på att bygga en palissad mot gratisläsare är det 
perfekta exemplet på nationens verksamt onda Jupiter och hur den från 5e 
huset sökte (överdrivna och demoniska) metoder att göra 3e mediehuset 
mer profitabelt. Den svenska överklassen har i våra dagar fått tillskott av 
en handfull nyrika och banala IT-miljardärer, men det är som om 1974 års 
nationalhoroskop och dess ihåligt bubbelartade Jupiter redan förutser an-
komsten av en ny sorts makthavande elit, vitt slödder faktiskt, men lyhört 
opportunistiska för digitaliseringens möjligheter. Nätdoktorer? Nej, inget 
skämt i Sverige utan verklighet! Ett litet gäng IT-entreprenörer kapar återi-
gen åt sig skattebetalarnas pengar medan vanlig sjukvård har havererat. 
Storstadsborna okynnesfrågar nätdoktorn och hela landets skattebetalare 
pröjsar. Landet har kapats av småkungar över mentala nonsensvärldar – 
svenska IT-nissar som från och med webben 2.0 började bygga spel & dob-
bel-nätet och numera gärna opererar från skattesmitarländer. De svenska 
spelbolagens veka motdrag var uppmaningen att ”spela svenskt!” Som 
om det är bättre om du ruinerar dig hos ett företag som betalar in sin skatt 
så att du eventuellt kan få socialbidrag när du, som torskat på kapitalis-
mens alla yttringar, gått och gjort dig själv hemlös.

 Men denna andra våg av startup-bolag med veka idéer kan inte 
skyla det bistra faktumet: svenska IT-undret bestod bara i några års ut-
byggnad av snabbt bredband åt större delen av landet. När vi byggt vägar-
na var det slut på idéer. Precis som på 1960-talet tenderade vi att sno ihop 
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hemgjorda kopior på den engelska popvåg som tog världen med storm. 
England hade Beatles och Kinks, Sverige totade ihop sina Tages och Ola & 
The Janglers (rätt bleka i jämförelse med de många bra brittiska banden). 
När ABBA slår igenom i Brighton april 1974 med sången ”Waterloo” är det 
i platåstövlar och scenkläder som inspirerats av den engelska glamrocken. 
Svenskarna hoppar på trenden när den redan är tre år gammal och inom 
några månader död.37 Det kan vara förklaringen till att ABBA såg ut att bli 
ett ”one hit wonder” i England, popmusikens Mecka, när inga fler hitlåtar 
resulterade på över ett år. Platåstövlarna dog ungefär i samma ögonblick 
ABBA tog dem på sig och bandet associerades med en urvattnad form 
av insomnad glamrock. Bara Benny Andersson geniala sinne för melodier 
räddade gruppen tillbaka till det som sedan blev en stor karriär. ABBA, 
i sinom tid följd av det svenska ”popexportundret”, var länge en viktig 
del av Sveriges ekonomi och självbild och tycks fortfarande vara det för 
Björn Ulvaeus, som ägnat sitt liv åt att prostituera gruppens eftermäle. 
Det är Mamma Mia-prylar av alla de slag, restauranger, musicaler, 2018 
ytterligare en biofilm, och så förstås det lama ABBAmuseet som vägrar 
ta kontankter eftersom Björn tjänar bättre på kontokort. Eller som han 
själv rationaliserar detta enkla faktum: det är inga ohygienska baciller på 
digitala pengar! Fobin skulle vara rörande om det inte varit ett lögnak-
tigt svepskäl. Ulvaeus är en så girig kapitalist Sverige nu förmår produ-
cera och hans märkliga argument och harmlösa uppsyn påminner om att 
den svenska självbilden är den av ett snällt folk. När vi bestämmer oss 
att klamra fast vid en lögn spelar det ingen roll att skattmasen krävt den 
svenska galjonsfigurer på stora summor han först sökt undanhålla landet, 
att han bygger fastigheter lite som han känner för utan respekt för strand-
skydd, eller upprör lokalbefolkning i London med planer på en skränig 
ABBA-restaurang som skulle förstöra stämningen för de boende i ett udda 
kvarter med ”social housing” – raka motsatsen till Ulvaeus gentrifierings-
ambitioner i rollen som Byggherre! Ulvaeus ambitioner på att lägga just 
Byggherre till sina meriter och bygga för De Rika,38 påminner om Sverige 
som landet där de penninghungriga som kommit upp sig men alltjämt är 
tomma och hungriga i själen måste grena ut sig inom flera branscher för att 
mjölka befolkningen. Sveriges 10 miljoner invånare ger en alltför litet köp-

37 Mot slutet av 1974 släpper glamrockarna Mott the Hoople en nostalgisk 
sista låt som summerar några glittriga år med sina fans: ”Do you remember the 
Saturday gigs?”

38 Bara två veckor innan den här boken blev tillgänglig meddelar Ulvaeus 
att han skär ner på sina planer på att bli stor Byggherre! Han väljer att putsa på sina 
ABBA-dockor och sitt dockhus livet ut.
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underlag för att bara Gräddfilens stormaktsfantasier. Därför ser så mycket 
sjukt ut ur fågelperspektiv.

 ABBA-fenomenet är värt att dröja vid eftersom det är av intresse 
för ödescyklerna. Allmänt representerar det en epok som troligtvis sten-
dör när de personer går ur tiden som driver på den konstlade mytbild-
ningen. Inga ungar idag bryr sig vare sig om ABBA eller Beatles, det är 
åldrande näriga gubbs på Musikbolaget som gör att denna musik hela ti-
den lanseras om och om igen i nya förpackningar eller i nya sammanhang. 
Kvartetten vann alltså schlagerfestivalen 1974, samma år det nya och långt 
ifrån bra Sverige föddes! Faktiskt, går man in i Venus storcykel, visar sig 
här en kort underperiod där formala Saturnus regerar (aug 1972 - okt 1975) 
och Saturnus fokuserar 9e utlandetshuset men i anknytning till Venus - 
den svenska självbilden! Där sattes en venusiansk (”arty”) bild i utlandet. 
Kombinatonen av stor- och minicykel, Venus och Saturnus, är lika perfekt 
ur formalt hänseende som ABBA var när de bröt ut från mängden bidrag 
det året. Detta är ascendenthärskaren och dess dolda disponent (rotad i 
9e/den internationella scenen). Till exemplen som styrkte Vågascenden-
ten kunde dåvarande äkta ABBA-paret Benny Andersson och Anni-Frid 
Lyngstad ha anförts (dock inte det andra paret Björn och Agnetha). Benny 
Andersson placerar all sin artistiska färdighet i Vågen genom en svårsla-
gen exakt konjunktion mellan de båda naturliga välgörarna Jupiter och 
Venus – den senare solid i sitt hemmaläge. Det skiljer några grader men 
är alltjämt en indikation om att det nya Sverige föds i Vågens tecken och 
att ABBA-segern i Brighton (och det följande ”svenska popexportundret”) 
är en viktig del av nationens självbild.39 Anni-Frid bidrar hon också (med 
röst men utan nämnvärda kompositionsförmågor) och det är återigen en 
Venus i härskarläge i Vågen och därtill Solen mot slutet av samma tecken 
och i närheten av makens enorma framgångspotential (Jupiter) och vår nu 
långt mer än hypotetiska svenska ascendent. Och nog är Benny den som 
blivit den mer folkkära i låtskrivarteamet? Särskilt sedan han gjorde all 
musik till den mäkta populära musikalen Kristina från Duvemåla. Svensk-
arna är ett körsjungande folk och körsången låter sig utmärkt beskrivas 
som en kombination av den grupporienterade Vattenbäraren och musi-
kaliska/estetiska Vågen – Venus och Saturnus igen. Ett samstämt helt där 
var individ känner sig delaktig, så var det gamla svenska idealet innan den 
egoistiska individualismen såddes med neoliberalismen i med tiden kom 
att förgifta landet.

39 Tages, Ola och de andra var bara för inhemsk konsumtion, undantaget 
några schlagersångerskor Sverige lyckades exportera till Tyskland.
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 I de planetära ödescyklerna ges fågelperspektivet som behövs för 
att inte avläsa tiden lika galet som DN-Wolodarski i kapitlets inledning, 
som utan urskillning tog tecken som västlig dekadens som tecken på något 
gott, huller om buller med ett exempel på genuina framsteg (arabiska che-
fen som gick göra avbön för att han inte ansett kvinnor kapabla att  leda 
ett flygbolag). Det går inte att blunda för att den giriga demonen Rahu 
2002-20 – kåt på att bli som gudarna i myten – gjorde dåliga saker med 
vår nationella kommunikation och intellektuella förmåga under en hel ge-
neration. Så varifrån kommer då mediernas glimtar av socialt patos och 
empati? Reportagen om den lilla människan i kläm i kvällspressen är bara 
en cynisk manöver för att lura just den lilla människan. Tredje mediehuset 
har inget intresse per se i alla dessa små som kläms av strebrarna eller dem 
som redan nått den inre och förtrollade krets som tecknas av det 5e ”stock-
holmshuset”. Anständiga journalister kan naturligtvis ha ett intresse av 
frågor om mänsklighet och ”pitcha” ett artikelförslag till sin chef och kan-
ske få lite tid avsatt för att göra ett gräv och lyfta fram någon oegentlighet 
som drabbar medborgarna. Men bara om det finns ett allmänintresse, läs: 
stora upplagor/många annonsklick. Nationalhoroskopet talar klarspråk: 
det är inte av hjärtats godhet artiklar sedan publiceras utan enbart därför 
att de svenska medierna är girigt galet besatta av att få hänga med den 
svenska Eliten – Merkurius kanske inte alls är kringränd av den onda So-
len och Jupiter. Det kanske är precis där den vill vara...  I de lyckligt lottades 
5e hus. Under demonen Rahus storcykel hann medierna nästan knäcka 
ihop till följd av digitaliseringen, delvis återhämta sig i mindre skala, efter 
att mängder av journalister och andra yrken kopplade till pappersforma-
tet förlorat jobben. Ersättningarna för frilansar sjönk som en sten (precis 
som undertextare till film och tv – 3e skriftspråkliga igen - numera är ett 
skityrke med perverst nedpressade löner). Allt detta kunde kallas en trend 
som rör hela västerlandet. Men att Sveriges 3e medie- och kommunika-
tionshus är så här skadat av den giriga demonen, driven av onda förmö-
genheter, bekräftar bara att Sverige är västvärldens mest extremistiska och 
urspårade land. Det är här man tydligast ska kunna se fuskbyggena som 
resulterar när Vinsten sätter agendan. Och nog tyder den usla akustiken 
i Friends Arena (Solna), Stockholms defekta pendlarulltrappor och Sol-
nas svårt läckande och IT-defekta rikemanssjukhus Nya Karolinska på att 
svenskarna kan vara världsbäst på att låta snålheten bedra visheten och 
misslyckas i alla större projekt! Allt de senaste tjugo åren verkar felbyggt 
eller felbemängt. Det är i Sverige vi får uppleva alla baksidorna med den 
”sköna nya värld” som Tiden värker fram och som en vackrare dag ska 
bjuda hela mänskligheten på Vattenbärarens tidsålder, en tid då digitali-
sering och robotisering gått så långt att den snikna kapitalismen upphört 
fungera eller motivera ens de rika, och en allmänmänsklig mognad och ett 
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”totaltänkande” utmärker den tidens världsregering. Frågan är bara hur 
allvarligt västerlandets sammanbrott kommer att ha varit innan Vattenbä-
rarens tid börjar skönjas i dess sanna gestalt: som en tid när alla folk samlats 
som en mänsklighet, en tid då människor lever med och för varandra is-
tället för den egna plånboken och än mer för att göda den Rike Mannens 
kassavalv. Symbolen finns där och anger vad framtiden kommer att vara. 
Nationerna är sedan fria att välja hur de ska nå målet. Det blir en tid när 
människorna helt enkelt tappat intresse för vinsttänkande och istället en-
gagerar sig att bygga en så bra värld för hela mänskligheten som möjligt 
är. Det är redan på väg och klimatkrisen, som knappt ens börjat, kommer 
att ligga som en blåslampa i baken på världens regeringar de närmaste 
årtiondena.

 Sverige fr.o.m. 1974 och så länge det här parentetiska horoskopet 
överlever, ter sig således som västvärldens mest orealistiska och urspåra-
de Kapitalist. Det avslöjas gång på gång när vi nu ser hur mycket som inte 
fungerar i nationen – synliggjort inte minst genom Branden 2018. Själva 
Naturen har blivit pissförbannad på den överkonsumtionens ”välsignel-
se” västländerna med USA i spetsen sökt smitta ner hela världen med. 
Men mycket lite av detta fattade vi före Branden inuti den filterbubbla den 
onda rike mannen och hans ledarfigurer i 5e skyddade verkstaden riggade 
med de parodiskt överdrivna och föga trovärdiga resultat som Rahu i 3e 
huset för kommunikéer från Överheten tecknar...

Solen som härskare över subcykeln 2017-18

Solens subcykel är kort, våren 2017 till våren 2018. Eftersom Solen är lan-
dets identitetsfaktor och tillika deras (handfull) ledare och en verksamt 
ond faktor, bör den här perioden ha utmärkts av dåligt ledarskap och nå-
gon slags nationell identitetskris. Mycket riktigt började inte minst Dagens 
Nyheter ett lågintensivt men oavbrutet drev för att understryka regering-
en Löfvens oduglighet. En berättigad kritik publicerade dock tidningen 
från moderaten och f.d. landshövdingen Anders Björck.40 Alarmistiskt 
beskrivs hur regeringen i ett slutbetänkande publicerat den 1 mars sökte 
pådyvla medborgarna en ny struktur där Staten med minimalt intresse 

40 www.dn.se/debatt/stoppa-forsoket-att-avskaffa-de-svenska-lanen-bak-
vagen/ 

apropå

w w w . r e g e r i n g e n . s e / r a t t s l i g a - d o k u m e n t / s t a t e n s - o f f e n t l i g a -
utredningar/2018/03/sou-201810/
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för medborgarnas åsikter beslutar om ”storregioner” och kastar gammalt 
hävdvunnet länstänkande på soptippen. Inte bara näringslivets chefer sö-
ker runda landets påstådda demokrati så ofta de kan, inte ens de folkvalda 
politikerna tycker att folkomröstning är någon bra idé! En perfekt illus-
tration av subcykeln som fokuserar ett ”Sverige i identitetskris” genom 
tokgalna och klåfingriga Ledare eller deras påfund och en tydlig bild av 
hur isolerad denna grupp (Vattenbäraren) i Elitens 5e hus är från Folket. 
Identitetskrisen syns också genom högermediernas försök att piska upp 
russofobi genom teman som ”det skärpa säkerhetsläget” och ledarnas inte 
längre värst dolda försök att på några års sikt ansluta Sverige till NATO. 
Borgerliga tidningars intressen sammanföll här med det högervridna be-
tongsosseriet i sin vilja att ”ta ansvar” för rikets exportinkomster, dvs. fler 
vapen till den krigiska mänskligheten! Notera Saturnus i 9e igen, den kan 
läsas som att ut ur landet, till utlandet, exporterar vi vår Lieman. Vi säl-
jer Död och tjänar storkovan på det! Saturnus är en ”verksam välgörare”, 
vilket betyder att den gagnar Sverige. Men det betyder inte att Saturnus 
betecknar ”hemvirke på export”! Den är fortfarande i grund och botten 
Döden (i en läsart).

 Våren 2017 hade det också blivit klart att USA valt sig en extremt 
nyckfull president. Givet hur avhängigt Sverige är sitt landfäste USA (So-
lens disponent Saturnus som dess klippa i 9e utlandshuset), har frågan 
om vår verksamt onda nationella själ på ledarnivå allt i världen att göra 
med Löfvens och hans clownliknande försvarsminister. Den senare var 
under perioden i fråga livaktig med debattinlägg som förklarade vikten 
av att hålla sig väl med USA pga. en ryssskräck som tycktes basera sig på 
ett anekdotiskt släktminne av obehag av att bo nära ryska gränsen. Un-
der denna period avslöjas, också nämnt, Facebooks onda inre väsen och 
Sverige hade som bekant redan gjort det företagets identitet till sin egen 
genom att bjuda dem på frisk norrländsk luft. Det är präktiga exempel på 
att den svenska Solen (ledarskapet) inte når några himlastormande höjder 
i termer av Solen som indikation på intelligensen. Nya rapporter om hur 
de sociala medierna får folk att bara må dåligt och identitetskrisa började 
strömma in under denna tid och nästan lika många började säga som Jesus: 
”om ditt öga (astrologins Sol) förleder dig, slit då ut det”! Den uppmaning-
en kom visserligen i svenska medier först efter att landet glidit in i nästa 
subcykel, Månens, men Sol och Måne har alltid betraktats som två sidor 
av samma mynt. Månen den sunda reflektionen över en galen eller ”verk-
samt ond” Sol. Med tanke på hur illa Månen reagerar på Solens utstrålning 
i nationalhoroskopet passar det bra att det är under Månens subcykel folk 
plötsligt får veta att de stora IT-företagens grundare vägrar låta sina egna 
barn använda deras produkter. De vet att IT förstör människorna. Men i 
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Sverige uppmuntras till ”innovation” inom området. Vattenbärarens tids-
ålder kommer att se en mäniskotyp som kastat av sig alla sina elektriska 
mätapparater. Inplanterade chips som i science fiction-filmerna kommer 
visserligen att breda ut sig innan nästa tidsålderstema tagit skruv, men 
sedan rensas fascistiskt tänkande bort från Jordens yta. När mänsklighe-
ten om tretusen år når Stenbockens tidsålder kommer Jorden att vara helt 
återställd från mänsklighetens övergrepp på varandra och planeten. Jo, 
det finns kanske ändå skäl att kalla Stenbocken den förlorade Guldåldern.

 De två starkaste bekräftelserna på den solära subcykelns genom-
slag i folksjälen var dels ”den ensamma gärningsmannen” Akilov som 
slutligen gav Stockholm dess första effektiva terrorattentat. Senare samma 
år startar den svenska versionen av MeToo-rörelsen, inspirerad av kända 
USA-kvinnor som fått nog av tafsande och t.o.m. våldtäkter utförda av 
Hollywoods mäktiga män. Här hemma gäller dock ”verksamt ond Sol” 
och årtionden av feministiskt manshat fick den svenska versionen att ur-
arta och övergå i ett identitetspolitiskt motiverat drev. Den 25 juni 2018 
publicerar bl.a. DN kvittot från Pressens Opinionsnämnd på landets ge-
nerella urspårning i 3e kommunikations- och mediehuset under den 
långa Rahu-perioden. Nämnden fäller tio av elva tidningspubliceringar 
för etiska övertramp under det intensiva drevet hösten 2017.41 Det saken 
gällde var tidningsmaterial som via namn eller tillräckligt mycket ledtrå-
dar möjliggjorde identifiering av de utpekade männen och någon enstaka  
burdus lesbian. Solen, synlighet och individuell identitet är intimt sam-
manlänkade i den astrologiska verklighetsbeskrivningen. Samtidigt måste 
man minnas att nationalkartan verkligen innehåller en ”verksamt ond 
Sol”, en ”verksamt ond identitetskärna” i 5e privilegierade huset. Det är 
uppenbart att flera av de utpekade var skyldiga som synden, vilket dock 
inte var PO:s sak att bedöma. Subcykeln indikerade ett ovanligt fokus på 
solära svenskar, ledartyper inom olika områden, och den ”onda svenska 
Solens” tendens att slå slint och övergå i hybris, storhetsvansinne eller 
vad man nu vill kalla det när man oprovocerat grabbar tag i en kvinnas 
underliv på en fest. Flera folkkära eller åtminstone välkända medienamn 
försvann plötsligt från sina positioner med olika ursäkter. Det var en tid då 
dåliga svenska förebilder (”ond Sol”) faktiskt avslöjades. Man ska minnas 
att subcykeln också pekar mot 5e huset som sådant, var ”lekfullhet” får 
en sinister ton i samband med Överheten som tar sig friheter mot under-
såtarna, uppsluppen ”lek” för dem kanske inte uppfattas som lika roligt 
för den i beroendeställning. Femte huset ägs av den måttfulla Saturnus, en 

41 w w w . d n . s e / k u l t u r - n o j e / m a n g a - t i d n i n g a r - f a l l s - e f t e r -
metoopubliceringar/
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god faktor, så det är ändå viktigt att minnas att den onda Solens måttlöshet 
ganska snabbt fångas upp i Sverige. Kan jantelagen vara en svag förnim-
melse av den universella Dharman? Försöker Universum säga till svens-
ken att den uppblåsta Jupiter är för mycket, men att vi i slutändan fegar ut 
och inte ser åt rätt håll?

 Att ledarskapets Solen i det 5e ”lekstugan” indikerar att det finns 
en tendens hos de privilegierade att betrakta hela livet som en lek, vilket 
det borde vara. Men den leken får Sveriges breda massor inte vara med 
i eftersom Månen är så mycket blekare, ja till och med felfördelad.42 Pre-
cis som med de uppmaningar att dumpa de sociala medierna som hördes 
runt denna tid, meddelade PO sin bedömning under Lunas subcykel. Men 
åter: Månen är den fördjupade återspeglingen som visade hur blind och 
ond den pådrivande Solen varit. Är det någon aspekt som verkligen pas-
sar med måncykeln är det just kritik för flockaktighet och pöbelbeteende, 
eller drev som det kallas i tidningsvärlden. Hur som helst är det uppenbart 
att en ny generation omdömeslösa journalister har letat sig in i de svenska 
mediehusen under den generationslånga Rahu-cykeln. Själv märker den 
yngre generationen inget, då ovanpå dekadent sekularim nu också lagts 
den söndertrasning marknadsliberalismen inneburit, följd av den det till-
tagande mörkrets normalisering!43 För dagens unga är t.ex. pornografi och 
för pornografin utvalda och atypiska eller plastikopererade könsmarkörer 
det normala. Fatta hur många näringsgrenar som nu vädrar morgonluft 
och räknar med storkovan genom esteticeringen av t.o.m. det intima! Ex-
tremistlandet Sverige är helt värnlöst mot kapitalismens alla former efter-
som våra ledare är ... onda. De har ekonomismen som sin grundbult. Lan-
det har sedan länge förlorat vägkartan – detta säger den nationella kartan! 
–  och de ser noga till att tänkare och verkliga visionärer inte blir hörda. 
Löfven tillsatte och avbröt sedan abrupt en framtidskommission som om 
han var ett barn som bara lekte politik! Västvärlden håller på att förinta sig 
själv men det omoraliska tillstånd av ”allt gäller” kommer många svensk-
ar inte att fatta sammanhangen när nådastöten för vår livsstil utdelas. 

 Terroristen Akilov kör visserligen in sin stulna lastbil på Drott-
ninggatan den 7 april 2017, några dagar innan solcykeln börjar, men nog 
måste man ge det gamla indiska systemet lite kredd för att ha placerat star-
ten för en kort men intensiv tid med nationens onda Sol så nära denna för 

42 Månen är prominent i ett hörnhus men dess härskare svagt placerad.

43 Med en svärta och ironi så intelligent att den idag knappast går att upp-
fatta sjöng duon Steely Dan redan 1974 i Any Major Dude att ”vem som helst som 
är Någon kan säga dig att varje modern värld som bryter sönder trillar ihop igen”.
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en del kanske viktigaste händelsen. Akilov är ett ytterligare indicium på att 
den extrema muslimens ondska i själva verket är vår egen extremsekulära 
Sols avtryck i historien och något vi borde börja med att åtgärda. Akilov 
var bara en projektion ur den svenska folksjälen, vårt dåliga samvete. Visst 
är det radikalt, men det är så den antika psykologin förklarar det. Efter 
att ha granskat storcykeln och subcykeln håller indiska astrologer sedan 
noga rätt på planeternas dagliga rörelse – planeterna i transit. Det ser ut 
som en tanke att Sverige, född med Solen i Vattenbäraren utsätts för Aki-
lovs Stockholmsterror en eftermiddag då Vattenbärarens motpol Lejonet 
just stiger över Stockholms östra horisont och bär på den besinningslösa 
demonen Rahu (äregirig som ingen annan) och den sårbara folkmassans 
Måne låg precis i öster. (IS tog aldrig på sig det här dådet så det ser ut som 
en ”ensam gärningsman” med Rahu-hybris.)

 Andra kanske 
såg nationens identi-
tetskris i militäröv-
ningen Aurora samma 
höst (start: 11 septem-
ber) där Sverige bjöd in 
Krigsherren USA för 
att driva sitt perversa 
maktspel mot ryssarna 
från svenskt territori-
um. Naturligtvis avslö-
jade sig Sverige vara i 
princip redo att omyn-
digförklaras när några 
dagar in i övningen en 
svensk stridsvagn kör-
de in i ett tåg! Vem be-
höver frukta ryssen 

med sådana pajaser på hemmaplan? Dygnet militärövningen Aurora17 
rullar igång har Solen nått Lejonet och dessutom passerat oppositionen till 
nationens Sol med cirka två veckor. Istället ligger krigaren Mars i Lejonets 
10e grad stadd på kurs mot opposition med Sveriges Sol. Rahu, som tjänar 
som en ”bakgrundsstrålning” under alla dessa år, har efter Akilovs atten-
tat på sin eviga baklängesfärd nått Kräftans tecken. För att låna Imperialis-
tens ordval kommer nu den demoniska ambitionen att överdriva Home-
land Security, säkerhet på hemmaplan. I zonen för Rikets inre säkerhet 
ligger också Venus, ascendenthärskare, som under denna transit genom 
Kräftan opponerar nationens medfödda StenbocksVenus under några 
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veckor. Det är normalt ingen större händelse men notabelt i samband med 
den primära transiten: Solens rörelse från månad till månad under dess 
egen subcykel. När en av försvarets stridsvagnar ”bekrigar” ett tåg och får 
det att spåra ur,44 har pojkarnas lekövning pågått i två veckor och Solen 
rört sig vidare till Jungfruns tecken som i nationalhoroskopet befinner sig 
i 12e huset för världsliga förluster. Säkert försmädligt för svenska krigsmi-
nistern Hultqvist att detta skulle hända med jänkarna på besök. Transi-
terna för den genanta incidenten är intressanta: Krig och fred, Mars och 
Venus, bildar en gles konjunktion i Lejonets tecken men skapar ett ener-
giskt fält mellan sig, mellan Venus i 14e och Mars i 20e graden. Denna 
konflikterade kombination av två helt motsatta principer avlossar så att 
säga en bredsida mot nationens Sol mittöver, i Vattenbärarens 16e grad. 
Man kan tänka sig att under den krisande Solens subcykel och med transi-
terande Sol vilse i 12e förlusthuset, är natala Solen så sårbar att Zeke Varg 
lätt kunde pusta omkull grisarnas lilla stuga. T.o.m. den konfliktfyllda 
krig-och-fredkombinationen mittöver räckte för en händelse av nationell 
dignitet i samband med denna maktdemonstration från USA:s sida med 
adress ryssen.

 Faktum är att Sverigehoroskopets båda storfräsare, de verksamt 
onda Solen och Jupiter delade Jungfruns tecken vid den här tiden, och 
båda därför i 12e förlusthuset. Blackout för Sveriges falska självbild med 
andra ord (förutom det större mörker som Aurora17-övningen i sig re-
presenterar). Det är poänglöst att fundera på alla de folkets skattepengar 
Löfven och den svenska militärindustrin brände på den här omotiverade 
krigsleken, man blir bara sorgsen och arg. Den som inte förstått graden av 
desinformation som utgår från 3e huset och som köpte skräckberättelserna 
om ryssen skulle naturligvis tolka Solens identitetskris på ett helt annor-
lunda sätt: som ”hotet från Ryssland”! Under demonen Rahus övergri-
pande inflytande var Sverige fullständigt vettlöst under 18 år, verklighet 
och information stämde inte överens. Så typiskt då att ”fejknyheter” seg-
lade upp som en stor sak under denna tid med Rahu som en distorderad 
grundton och en Sol som normalt står för sanningen, utom i Sveriges fall 
då dess ledarskap istället verkar för Elitens intressen… Bokens försätts-
blad citerar en gammal kinesisk tanke som perfekt illustrerar hyckleriet i 
en tid då härskarna börjar kräva lojalitet av undersåtarna eller skrävlar om 
ting som en härskare med verklig andlig makt och lite ryggrad skulle hålla 
sig för god för...

44 170926 15.40 Vagnhärad 58N56, 17E29
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Månens subcykel 2018-19

Runt midsommar 2018 slår mångalenskapen till totalt när en svenskfödd 
fotbollsspelare med utländskt namn under VM gör ett misstag som leder 
till matchförlust. Ett suspekt Instagramkonto sätter igång en massrörelse 
av exakt den typ man associerar med pöbeln (Månen) och då ett betydan-
de segment av svenska folket har hållits på pöbelnivå av en Överhet som 
motsätter sig verklig jämlikhet, kunde medierna – särskilt DN – pumpa ut 
svarta rubriker i dagarna tre. En verkligt arrogant skribent, en företrädare 
för Översittarordningen, sökte förringa alla dem som anser att Sverige har 
gått sönder eller håller på att göra det. En bit in i texten säger denna Eta-
blissemangets röst: 

”Solklart är att Jimmy Durmaz arbetsgivare inte ska acceptera in-
läggen [på Instagram] och de ska polisanmälas. ... Möjligtvis bör 
media ... folkbilda ... för att tydliggöra att dödshot online är all-
varligt. ... Men det hela eskalerade, och midsommardagen slutade 
med att Jimmy Durmaz stod och försvarade sin svenskhet. Det 
är en absurd och oacceptabel konsekvens av ett antal anonyma 
konton.”45 

Citatet har sina poänger även om Överhetens röst i linje med DN:s över-
ordnade agenda låtsas att allt egentligen är gott med det söndertrasade 
landet. Idrottsepisoden illustrerar hur nationalhoroskopets Måne fungerar 
psykologiskt. Känslosvallet är överilat och subjektivt i Vädurens tecken 
men prominent i folksjälen genom ett hörnhus som direkt inverkar på 
den nationella självbild så många andra arbetar på att bygga upp. (Vågen: 
Sverige som en lugn och samlad plats.) Månens planetära subcykel lyfter 
nu fram all den ilska som faktiskt finns i folkdjupet till följd av Etablis-
semangets mångåriga kanalisering av privilegierna till storstäderna (ska 
man säga Stockholm rent ut?). Månens disponent Mars ligger härsken i 8e 
korruptionshuset, och om placeringar i denna sektor sade Charles Carter, 
Storbritanniens störste astrolog under 1900-talet, att dåligt humör tycks 
sippra fram ur huset. Det är möjligen pga. den naturliga kopplingen till 
den förändringsobenägna Skorpionens tecken, ett tecken behärskat av en 
negativ Mars (i Vatten) och som därför (utöver tecknets möjligen över-
drivna rykte som sexfixerat) ligger nära negativa känslor som vämjelse 
och hat och t.o.m. uppror.

45 www.dn.se/kultur-noje/brit-stakston-reaktionerna-pa-drevet-mot-
durmaz-forstarker-en-falsk-berattelse/
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 Riksdagsvalet 2018 äger rum under denna symbol för folket som 
det svikna och besvikna Barnet, fyllt av en underliggande harm! En bättre 
astrologisk symbol är svår att knåpa ihop för det förståsigpåarna misstän-
ker blir valår då missnöjesröster kommer att avgöra. Bland artiklar i media 
före valet sågs referenser till det upplevda hotet från Sverigedemokraterna 
genom diskussioner om det misslyckade svenska statsskicket som givit 
den ena svaga minoritetsregeringen efter den andra. Demokratin46 kunde 
ack så enkelt röstas bort pga. dåliga skrivningar i grundlagen, bara folket 
kan avskaffa sig självt och lägga allt i händerna på en övertygande be-
dragare! För detta ogillade Platon demokratin och såg det som en av de 
svagaste lösningarna och när medierna ständigt pumpar ut påståendet att 
”demokratin, trots sina brister är det bästa vi har”, är det en ren lögn eller 
ett påstående som bottnar i så dålig bildning att sagesmannen degraderat 
sig själv till en floskelspridare, en simpel propagandist som verkar för Nå-
gon som tjänar stort på att behålla skendemokratin då den åtminstone un-
der gångna årtionden hållit folk pacificerade. Sverigedemokraterna å sin 
sida, roar sig kungligt genom en grovt desinformativ ”dokumentar” som 
söker lasta socialdemokraterna för sin egen rasism genom att enbart kopp-
la (s) till forna tiders rashygieniska griller när det var en allmän svensk 
åkomma (precis som den här boken utgått från). Historiekunniga invände 
sig strax och påpekade att det är till Östermalm, Stockholm och den bor-
gerliga Överheten man ska gå om man vill förstå den svenska rasismen. Så 
mycket hade faktiskt t.o.m. en borgerlig tidning haft ärligheten att medge 
när man under den föregående subcykeln (Solen) i en stort uppslagen ar-
tikel noterade hur de rika och arroganta längs Strandvägen i Stockholm 
attraheras av den bruna lorten hos SD.

  Dylan visste vad det handlade om: blås upp bubblan stor nog och 
inte en jävel i landet har ett sinne rymligt nog att omfatta och därmed för-
stå bubblan och se att det är samma gamla intressen som vanligt som ma-
nipulerar spelet och valutgången. Folket är grundlurat vare sig de stannar 
hos SD som de vallfärdade till i ”protest” eller återvänder till traditionell 
borgerlighet. Till socialdemokratin återvänder ingen, de dribblade bort sig 
under Branden sommaren 2018 där beslut togs lika illa som efter Tsuna-
min. De verkade ha tur eftersom medierna istället valde ”hjältevinkeln” 
och betonade de kämpande brandmännen. Sammantaget lutar det mesta 
i skrivande stund åt ett bedövande tapp för den svenska socialdemokra-
tin. Undertecknad förutspådde redan 2014, medan Sverigedemokraterna 
ännu var paria i de svenska medierna, att folket skulle föra dem till valse-

46 Månen = folket = demos
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ger 2018.47 Bloggpostens dubbeltydiga rubrik om att ”storfinansen säkrar 
makten via moderat fascism” blev senare allt mer bokstavlig sedan Ulf 
Kristersson tagit över ledarskapet för Moderaterna och hade påtagliga 
bekymmer med att vägra säga sig utesluta samarbete med Sverigedemo-
kraterna. Han och SD-ledaren Jimmie Åkesson föreföll som klippta och 
skurna för samarbete. En slutgiltig  arbetarfientlig attack skulle bryta ner 
befolkningen till miljoner isolerade arbetstagare som bara hade sin egen 
förhandlingsförmåga att lita till i en ny ond värld – undertecknad deras 
älskade globala Varumärken. En attack som Sverige inte skådat sedan 
socialismen var ung och vital och skrämde vettet ur landets dåvarande 
Etablissemang till den grad att Överhetens våldsövergrepp mot det rättvi-
sehungrande folket knappt ens idag nämns i borgerlig historieskrivning.

 Även om skandalen med Kulturprofilen Arnault rullades upp un-
der hösten 2017 – Solens subcykel – och tjänar som exempel på landets 
onda ”Profiler” alternativt nationens identitetskris (”Vad har jag blivit för 
monster?”), tog i själva verket ”medaljens baksida” Månen över som sub-
cykelhärskare fr.om. den 14 mars 2018.48 Bytet av ”tonläge” i den svens-
ka nationalsjälen kunde inte vara bättre synkroniserat med händelserna 
i tiden. Den lunära statsministern Löfven (Solen i sårbarhetens Kräfta) 
skrämdes av ”tonen” i kulturbråket. En kritiker kan invända att debatten 
om näthatet redan hade flera år på nacken, men glöm inte hur den över-
gripande Rahu-cykeln fokuserar medier, kommunikation och intellektuell 
verksamhet under hela 18 år! Kombinera sedan huvudcykelns illavarslan-
de tonläge med en kort men smärtsam period under en Måne som inte hel-
ler fungerar i nationalhoroskopet! Det är faktiskt ren mångalenskap som 
tecknas vad gäller Akademiskandalen som var ett krig över och inom den 
tillslutna och skyddade verkstad som denna institution är (Månen = 4e 
huset för Hemmet och privata grupperingar).

 Trollen och hatet som Överheten velat tillskriva Folket lever för 
övrigt och har hälsan inom dem själva också. Det var ju detta som visades 
genom Pressens Opinionsnämnds bistra besked om de oskick medierna 
visade upp under MeToo-drevet. Eliten (Solen) och menigheten (Månen) 
lever visserligen i skilda världar i både nationalkartan och i den fysiska 
verkligheten, men som tidigare noterat använder sig Etablissemanget av 

47 siderisk.blogspot.com/2014/11/riksdagsvalet-2018-storfinansen-sakrar.
html

48 Enstaka exakta datum ska inte tas alltför allvarligt, de kommer från Vim-
shottaris matematiska beräkningar men ska ses som en grovindelning. Med plane-
ternas transiter från dag till dag, är tajta indikationer av större intresse.
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riktiga drängar i Riksdag och Regering – dessa folkvalda är alla verktyg för 
den Högsta Kasten i det 5e privilegiehuset. Där håller ledarna och de verk-
ligt rikta till, samt en och annan späd ”influencer”, som Bianca Ingrosso, 
för ungdomen som ska grossas in på så att kiddsen växer upp och blir duk-
tiga konsumenter. Det 5e är ett viktigare hus än 10e i meningen att de här 
ledarna och karismatikerna (”solarna”) som sätter agendorna. Måncykeln 
inom ramen för den övergripande ”galna medie- och kommunikationscy-
keln” (2002-20) sträcker sig över valet 2018. Partierna blev livrädda för hur 
folket ska rösta, och särskilt Socialdemokraterna men också Moderaterna 
fick utstå kritik sedan måncykeln dragit igång för att de försökte anpassa 
sig till de anmärkningsvärt populära Sverigedemokraterna. Givet Månens 
prominenta position i nationalhoroskopet men dunkla bevekelsegrunder, 
kommer folkets röster att hjälpa nationen till dess sammanbrott. Det kan 
ses genom den genuint onda storcykel som sedan följer, där Överhetens Ju-
piter kontrollerar direkt och inte bara via 3e husets ambitiösa medier. Gör 
sig nästa regering kvitt beroendet av mediemegafonerna? Men å så många 
individuella lyckodrömmar som kommer att spricka när Eliten utvidgar 
sin jupiteriska cell, sin informella (icke tiondehusrelaterade) maktsfär och 
späder på sina redan tidigare ansenliga privilegier. Om dagstidningarnas 
ökade val av betalspärrar framför vartenda kostnadsberäknade skrivteck-
en bara var utslaget i 3e mediehuset av den underliggande Jupiter, fatta då 
hur välfärden kommer att kollapsa i Sverige under den cykel som startar 
2020 under en ond Jupiter! Detta kan bara förklaras med att en ny regim 
börjar sticka hål på lyckobubblorna samtidigt som den falska amerikanska 
lyckomyten nu torgförs som den ”svenska modellen”. Svenska politiker 
har som nämnt en tradition av att ljuga folket i ansiktet, använda gamla 
populära ord men stoppa nytt innehåll i dem, och tyvärr verkar folk så då-
ligt pålästa att de går på dessa banala trick som mest liknar den ohederliga 
hästhandlaren på Kiviks marknad för hundra år sedan. Ja, Månen befinner 
sig verkligen i ett stillo i nationalhoroskopets 8e hus.

 Sverige valde sekularism, materialism och manipulation av be-
folkningen, och från och med måncykeln 2018-19, över Jupitercykeln och 
ända fram till 2036 kommer landet att få skörda konsekvenser av både sitt 
val av världsbild och den unga socialdemokratins initiala eftergifter för 
”den rike onde mannen”. Fruktan var för övrigt ömsesidig, kung Gustaf V 
gick under 1910-talet med på inskränkt makt hellre än att se kungahuset 
störta samman. Det var en tid då kommunistskräcken fick Sveriges privi-
legierade att rysa av fruktan för att gå samma öde till mötes som den ryske 
tsaren och hans familj. Men den rike onde mannens eftergifter för soci-
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aldemokratin visade sig ett falskt spel för gallerierna49. Välfärdssverige, 
det goda landet som blev ett föredöme ute i världen, var bara en historisk 
parentes och Margaret Thatchers nyliberalism blev dödsstöten också för 
detta land, även om ingen förstod det till en början. Idag kan en astrolog 
placera Järnladyns karta ovanpå Sverigehoroskopets och konstatera att 
också hon föddes med Vågen stigande i öster, men med den hårda och 
snåla Saturnus i sitt 1a hus. Hennes Begränsare lägger sig även i Sveriges 
förstahus blir det som att säga ”austerity” (stålbad) många år innan det 
ordet lanserades om den terror kapitalisterna utövat mot t.ex. den slösak-
tiga EU-medlemmen Grekland. Thatchers anda ses bl.a i hennes Saturnus 
i Vågens 21a grad. Den lägger sig gradexakt på Sveriges jämlikhets- och 
välfärdstrånande rollmask. Även om Saturnus sägs vara vågmästaren 
och därmed ”upphöjd” och nobel i sin rättvisesträvan, försvinner dess es-
sentiella karaktär aldrig helt. Dessutom är Saturnus inte lämplig i 1a ego-
huset, det är alldeles för mycket makt knuten till ett snävt egocentriskt 
skygglappsperspektiv!50 Thatchers uppdykande blev i synnerhet Döden 
(Saturnus) för det gamla Sverige med dess höga skatt men också fung-
erande välfärd. Thatcher är, måste man minnas, bara en symbol och ett 
tecken, hela hennes liv och gärning en verksam agent för den saturniska 
principen i relation till omvärlden. Kosmos spelar upp kopior av sitt spel 
därovan även härnedan. Hennes småborgerliga ”sparsamhet (i statsutgif-
terna) är en dygd” dolde en större och mer diabolisk plan: Elitens önskan 
om att sälja ut inredningen i tågsetets alla vagnar  bakom den förstaklass-
kupé hon färdades i. Den fulingen såg inte svenskarna komma förrän det 
var för sent. Fredrik Reinfeldt fick dem till och med att rösta för sin egen 
framtida degradering till arbetande fattiga och sen började de styrande för 
struntsummor kasta åt sina kompisar hela sjukhus och jag vet inte allt – 
stora värden som tillhörde  folket! Den lätthet vet vilken dessa brottslingar 
kom undan var historisk och beror på att Lagens Jupiter tjänar Eliten i 
detta land. Men dessa illgärningar kommer att utrotas bortom den hemska 
Jupiter maha dasha som närmast står på tur.

49 I 1809 års horoskop är Ledaren/Solen djupt infiltrerad av den falske Djä-
vulen/stjärnan Algol som angriper den veka och tillmötesgående Venus. Inte en 
äkta solidaritet från landets ledare, som Vilhelm Moberg så tydligt såg.

50 Saturnus största världsliga makt och bästa omdöme är i 7e huset, där so-
len går ner och dagen dör. Man kunde säga att först när man inget mer har att 
förlora frigörs den sanna förståelsen för den Stora Gränsdragaren. Detta är också 
skälet till att Elitsvenskarna hatar och förnedrar gamla medan en mäktig kultur 
som Kina – nästa världshärskare – högaktade samhällets gamla. Sveriges Saturnus 
är visserligen bra, men den vanställs av 5e husets skeva Ledare och Etablissemang.
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Åren då Välfärdssveriges såpbubblor alla sprack

Vi känner nu väl naturen hos den överdrivna och omdömeslösa Jupiter 
som sågs verka bakom ridåerna under hela Rahus storcykel. Under storcy-
keln 2020-36 faller uppmärksamheten direkt på den onda Jupiters hysteris-
ka fixering vid storhet och framgång och sina egna privilegier. Omoralen 
kommer att stå som spön i backen under perioden. Men till följd av pla-
netens ”verksamma ondska” följer inget gott på dess jakt på stor rikedom. 
Som verksamt ond Jupiter ser planeten (med tanke på världens tillstånd) 
mest att beskriva de spruckna välfärdsbubblornas tid. Nu kommer många 
goda ting att monteras ner när Överheten söker konsolidera kärnan i sina 
förmögenheter. En landets lång dags färd mot natt följer alltså under den 
allt mer ogina Överhetens Jupitercykel, oktober 2020 - oktober 2035. Jag 
tror inte mer behöver sägas som bekräftelse på cykelns startdatum än den 
senaste uppgiften om när smyganslutningen av Sverige till NATO når en 
avgörande milstolpe. Detta sker med implementeringen av det föråldrade 
amerikanska Patriotmissilsystemet vi beordrats köpa för att visa vår goda 
vilja (uötöver att pynta upp mer för NATO). USA, den tyranniske affärs-
mannen som smittade ner oss med samma fula tankestil...

 Eftersom ingen räknar med att Patriotmissilerna ska användas, 
spelar systemets föråldrade konstruktion ingen roll. Jänkarna hade lika 
gärna kunnat erbjuda några containers med järnskrot – Sverige hade köpt 
det också. Det viktiga är, som sagt, att Sverige genom ritualen lovar sin 
föredragna partner underdånighet och – oavsiktligt – röjer sin obefintliga 
historiska framförhållning. Med USA:s kommande regression kommer 
också Sverige att förblekna och Patriotmissilerna att rosta sönder, precis 
som de amerikanska rulltrapporna i Stockholms underjord. Det är viktigt 
hur man väljer allierade på både kort och lång sikt och Etablissemanget 
väljer som om kapitalismen kommer att bestå mycket länge än. Den sym-
boliska starten på landets Infernoperiod kan enligt Dagens Nyheter51 pla-
ceras här:

Prislappen för [Patriot]affären förväntas landa på ungefär 10 mil-
jarder kronor. Försvarets materialverk (FMV) har tidigare med-
delat att ÖB har en ambition om att ha systemet startklart i slutet 
på 2020.

51 www.dn.se/nyheter/politik/sverige-nara-amerikansk-missilaffar-
liberalerna-kritiska/
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Med omedveten lyhördhet för den kosmiska regin kommer dumheterna 
att vara körklara runt den 5 oktober 2020, precis vid storcykelns start, som 
för att bevisa att Sveriges jupiteriska Macron-elit valt den Store Satan som 
allierad istället för något av de länder som kommer att sätta agendan bara 
en kort tid senare och leda mänskligheten till en ny tankestil och gemen-
skap under Vattenbärarens tidsålder!

 Man kan räkna med det fria internets död via tidigare beskrivning 
av nätets uppstyckning i ”appar”med kommersiella baktankar i kombina-
tion med EU-förslaget att det ska kosta att få länka till en dagstidning som tar 
betalt för sina nyheter (!). Här spricker nu frihetens Jupiter som en bubbla!  
(En god och fungerande Jupiter är frihetens symbol.) Alla har lurats in 
i appar eller konsumerar nyheter via sociala medier och när dessa rade-
rar icke-licensierade länkar dör de fria nyhetskanalernas röster  bort från 
nätet. Denna diaboliska plan ligger inte under Jupiters maha dasha men 
väl under mediekrisens Rahu (som dock har Jupiter som disponent). Den 
Onde Rike Mannen förnekar sig aldrig och röjer sin signatur i allt Jupiter 
nuddar vid. Som författaren till bloggen Cornucopia52 (samt läsarkom-
mentarer till blogginlägget ifråga) noterar, är detta Maktens försök att 
döda alla informationskanalser utom de etablerade medier som håller det 
Rådande Systemet om ryggen. Ond Jupiter, falsk frihet, har väl aldrig varit 
så tydlig som i detta exempel. Sverigehoroskopets 5e hus verkar faktiskt 
perfekt beskriva den europeiska makthungriga Eliten!53

 Efter så mycket svikna förhoppningar som de sprickande bubblor-
nas Jupiterperiod antyder för gemene man, kommer folk troligen att vara 
rustade till tänderna för revolution eller radikal nyordning! Å andra sidan 
arbetar vapentillverkaren SAAB redan i dag även inom det lukrativa data-
spionageområdet, så frågan är om inte kontrollsamhället kommer att växa 
sig så starkt att Överheten under Jupiters storcykel också förvärvar förmå-
gan att sticka hål på varje liten jupiterisk frihetsbubbla som fångas upp på 
radarn! Terroristhotet är som vanligt bara den officiella och vilseledande 
förklaringen, det här går djupare, är större, och handlar om en allt mindre 
och allt rikare Elit som nu spenderar allt mer på att säkra sin privilegie-
rade position och kontrollera samhället utanför de allt mer akterseglade 
marionetterna i Riksdag & Regering. Som tänkare på vänsterkanten länge 

52 cornucopia.cornubot.se/2018/06/pa-onsdag-forbjuder-eu-lankar-pa.
html

53 En diskussion om EU:s förhållande till expansionsviljans Jupiter får anstå 
till en annan gång eftersom den förutsätter en lång analys av vilket av flera möjliga 
EU-horoskop som ska användas.
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varnat är demokratin redan satt ur spel, inte minst genom frihandelsavtal 
som ger Storförtagen sista ordet gentemot enskilda stater. Som i dysto-
pisk fiktion kommer det felfördelade och frustrerade svenska folket att 
tvingas överge mycket High Tech och kommunicera på sätt som påminner 
om gamla Sovjettiden och dess hemliga motståndsrörelser, i den mån de 
vill undgå det seriöst kontrollerande Storebrorsamhället. Det kommer att 
handla om ett stort antal människor som inte längre känner någon solida-
ritet med det rådande systemet. Tryggheten med bevakningskameror ute 
i samhället blev en mardröm. George Orwells roman 1984 tycks ständigt 
hitta nya platser där dess idéer aktualiseras. Nu är det Väst som i en sista 
desperat dödsryckning börjar förtrycka och hårdkontrollera (via IT) sina 
egna befolkningar. Det är detta förtryck av och den propaganda mot be-
folkningen Laozi-citatet på bokens försättsblad syftar på. Kineserna har 
upplevt många svinaktiga regimer under sin långa historia, och när nu 
Kina tar över världen med en starkare vision än någon i historien, avslöjar 
sig den västerländska röta som alltid funnits med oss latent och redo att 
blomma ut vid minsta tecken på stress. Materialism utan en vidare kontext 
visade sig till sist vara en dödlig sjukdom.

 Givet Jupiters framgångar (5e är ett tursamt hus!) med sitt upp-
blåsta hyckleri kan man misstänka att planetens egen storcykel 2020-36, 
blir tiden Sveriges alla storsvenska drömmar spricker och slocknar, vi kas-
tar oss nu i händerna på den amerikanska anden och låter dess dubbelmo-
ral genomsyra oss. (Undantaget det ständigt växande antalet alienerade 
medborgare förstås.) Diverse artiklar i medierna ger undertecknad vatten 
på kvarn för en sådan här dystopi. Ett exempel är rapporten från Sveriges 
kommuner och landsting våren 201854 som visar att den massiva invand-
ringen kommer att kräva skapandet av så många fler arbetstillfällen i kom-
muner och landsting än inom andra arbetsgivande sektorer att den krävda 
ökningen är och förblir en önskedröm. Kort sagt, det blir ännu sämre i 
Sverige för den majoritet som inte har råd att köpa privata alternativa för 
alla de tusen och en tjänster och tryggheter invånarna vant sig vid. För 
att förebygga problemen föreslår rapporten lösningar som heltid i yrken som 
sliter ut människor på nolltid om de används till maximum, som slavar! Ef-
tersom kommunerna och landstingen är Sveriges största arbetsgivare går 
uppmärksamheten genast till Sverigehoroskopets femte ledarhus där en 
ond Sol minglar med en ond Jupiter. Under Jupiters planetära cykel är det 
denna överhet som kommer att spräcka svenska folkets små jupiteriska 
lyckobubblor för att Wolodarski (eller hans efterträdare) ska kunna fort-

54 www.expressen.se/dinapengar/skl-varnar-for-kris-i-de-svenska-
kommunerna/
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sätta basunera ut budskapet att landet (eller åtminstone de rika) har flyt! 
Det är som bäddat för folkuppror en bit in i framtiden, men jag betvivlar 
att nationalhoroskopets folkliga Måne är av det virket... Samtidigt var den 
långa Rahu-cykeln så överhettad att en motreaktion var tvungen att kom-
ma. Redan Rahus period hade den uppblåsta och substanslösa ”onda” Ju-
piter som en underliggande disponent men det är nu den träder fram och 
spelar förstafiolen.

 Jag har antytt att det inte är hela Sveriges drömmar om lätta och 
stora pengar som spricker. Faktum är ju att Jupiter befinner sig i de lyckligt 
lottades femte hus, sektorn för landets företagsledare och deras ja-sägare 
till entourage – låt säga landets 10% bäst avlönade medborgare. Dessa 
kommer sannolikt att fortsatt känna sig som vinnare ur den här perioden, 
men för den mellersta medelklassen och nedåt kommer Fattigsvenskens 
gamla dröm om det ljuva livet nu att straffa sig. Vad om spruckna bubb-
lor för alla egnahemsägare och deras osunda låneförpliktelser? Ligger en 
bolånekris liknande den i USA även i ”våra stjärnor”? Också det tunna 
skiktet ovanför mellersta medelklassen, kapitalstarka importörer, kom-
mer att stressas till döds av den globala onlinehandeln. Regeringens Löf-
vens uselt skötta försök att hantera inströmningen av ”Kinapaket” 2018 
var naturligtvis inte så mycket ett plötsligt uppvaknande om att Statens 
skattkista gick miste om några miljoner som en symbolhandling i protek-
tionismens tecken (Löfven är född Krabba), en litet försök att rädda den 
inhemska handeln som tidigare gjort ohemula påslag på vissa produkter 
och mer eller mindre inbjudit svenskarna titta på prisläget i andra länder. 
Den som läser svenska medier blir duperad om anledningarna till saker 
och ting. Men den globala handeln är här, så importörernas sötebrödsda-
gar är över. Det ständigt skiftande globala utbudet är för stort och kortlivat 
för att de ska våga riskera att köpa på sig lager som svenskarna ändå ratar 
när något test på nätet berättar om att den bästa varan heter något helt an-
nat än den svenska marknadskartellen bestämt sig för att mata svenskarna 
med. Det har blivit svårare att vara kapitalist i den förlorande ändan av 
globalismen!

 Ovanför den svenska Importören har vi de ännu rikare Riskkapi-
talisterna. De har vid skrivandet av detta redan insett att debatten i Sve-
rige gjort vård- och skolvinsterna till en förlorad sak. Sverige vaknar un-
der denna Jupitercykel upp och den ena korkade bubblan efter den andra 
spricker, tillsammans med vanligt folk söndertrasade dröm om ett bättre 
liv. Denna cykel inom Sverige tycks motsvara den globala västkapitalis-
mens frossbrytningar inför döden. Är man en stoiker och lever spartanskt 
med blicken mot en ny och för människosläktet mer behaglig världsord-



Rece
nsio

nsk
opia

8. Vimshottari dasha – prognosmetodför okunniga tider  

365

ning, kommer den svenska Jupiterperioden egentligen inte innehålla nå-
got att fästa sig vid. Det som går sönder var i vilket fall en styggelse och 
uttryck för den korrumperade rika Eliten. Stoikern ”lever i världen men är 
inte av den”, som gurun Jesus lär ha sagt.

Intervention terminerar svenskarnas öken-
vandring under Elitens piska

Under förutsättning att Sverigehoroskopet fortsätter att gälla och inte 
grundlagen ersätts av någon radikalt omskriven version, ljusnar fram-
tiden slutligen under Saturnus maha dasha 2036-55. Dessförinnan har så-
ledes den allra rikaste delen av svenskarna, som med möjligheterna att 
sätta agendan, att förslava massorna för att rädda sin egen bubbla som 
de säkert har mage att även fortsättningsvis kalla ”för landets bästa” el-
ler ”den svenska modellen”. I denna nödens tid för allmänheten minskar 
konsumtionen av fysiska ting, men vinsten ligger numera i vilket fall att 
sälja på konsumenterna abonnemang på virtuella produkter och IKEA-
möbler som inte ens längre består av spånskivor, inte ens av supertunna 
skivor med en massa luft emellan. Vid denna tid används närmast viktlöst 
och urstarkt högteknologiskt material. Sannolikt kommer förorten i Sve-
rige aldrig att helt urarta i blodigt uppror som USA:s eftersatta områden 
i storstäderna periodiskt gjort. Sveriges smyganslutning till NATO under 
den onda Jupiterperioden kommer att gå hand i hand med en ökad milita-
risering och ”polisifiering” av landet. Minns Jupiter som Lagens symbol, 
men för vår del de Rikas Lag, skriven eller uttolkad för att betjäna Grädd-
filens barn. En diktatur växer fram och ett IT-baserat kontrollsamhälle som 
Hollywoods dystra framtidsfilmer sedan länge röjt för t.o.m. den politiska 
idioten. Analfabeter vet understundom mer än de som läser tillrättalagda 
nyheter i Stockholms tidningar.

 Med Saturnus långa huvudcykel kommer diktaten nu istället från 
omvärlden. Sverige fogar sig. Saturnus verkar som sagt från det ”bästa hu-
set” som i sig tecknar ting och företeelser bortom landets gränser. Kanske 
uppgår vårt land nu i mänsklighetens globala Form. Saturnus väntar ännu 
på sin tid att implementera den. Scenariot verkar emellertid lite brådstör-
tat  med tanke på att Vattenbärarens tidsålder ännu ska vara här ännu på 
åtskilliga hundra år... Sveriges kommande Saturnusperiod måste vara ett 
av de många små stegen på vägen dit, men definitivt en tid som i back-
spegeln kommer att räknas som milstolpe. Denna mörka planets nyckel-
ord är alltid AUSTERITY! Kärv återhållsamhet, små fotavtryck och ibland 
ren fattigdom är dess stående preferens. Är man stoiker lever man som 
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sagt redan i harmoni med Saturnus. Det är här det blir närmast omöjligt 
att säga mer, än att USA redan är så på deken att det troligen står KINA 
skrivet över hela denna svenska Saturnus-influens.55  Skulle den rådande 
ordningen ännu gälla om flera årtionden kommer Sverige i vanlig ordning 
att gå till ett extremläge eftersom Solen och Jupiter är onda i sin verksam-
het och därför skulle börja korrumpera det inkommande nya Paradigmet 
i syfte att sko sig själva. (Samma egoism som vanligt på nationell nivå.) 
Landet skulle söka vända till fördel för privilegiebarnen de goda initiativ 
och direktiv som nu kommer från omvärlden via Vattenbärarens Saturnus 
posterad i 9e huset för världen i stort. Det skulle kunna bli precis som 
under Fattigsveriges dagar. Tröstlösa utvandrare flydde Sverige i hoppet 
om att hitta en ny och bättre framtid i Amerika och skrev hem om sina 
landvinningar. Skulle det 1974 års horoskop ha gällt även på 1800-talet 
hade genast den onda Eliten smygläst breven (Merkurius) från de svenska 
utvandrarna och tänkt ut ett sätt att profitera på pionjärernas möda. För 
det är så dagens kapitalister enligt 1974 års horoskop beter sig. Sverige är 
fenomenalt på att nosa upp andras landvinningar och framgångsrikt pla-
giera och saluföra vår egen version. Nobel uppfann inte dynamiten men 
han som blev den ekonomiska vinnaren! Så här har svenskarna alltid be-
tett sig och det verkar – återigen – vara ett beteende som fanns redan hos 
vikingarna. Det är som det kreativa snillet saknas i den svenska folksjälen 
men att vi är desto bättre på att uppsnappa framgångsformler. Ola & The 
Janglers och andra svenska 60-talsband, ABBA på 70-talet, därefter Per 
Gessles USA-formel Roxette, First Aid Kits och deras ultraexakta imitation 
av sävlig och halvdyster amerikansk country, för att inte tala om den tra-
giska parentesen Avicii och hans mekaniska, exakt datorberäknade dans-
musik, kyligt kalkylerad för en global och likriktad publik. Svensk pop, 
”exportundret”, handlar mer om Sveriges förmåga att marknadsföra sig 
på världsmarknaden...

 Men framtiden kan man bara gissa om. Vad om t.ex. hela den 
svenska Eliten själv kollapsar under den onda Jupitercykeln 2020-36?  Jag  
tror det är för drastiskt även om Jupiters eldiga natur påminner om en 
naturens världsbrand... Sommaren 2018 var en ögonöppnare för alla. Sve-

55 Horoskopet för Folkrepubliken Kina är ljuvligt att skåda: siderisk.
blogspot.com/search/label/Kina 

 Folkets väl är centralt genom Månen i saturnuiska Stenbocken i 1a huset 
och välmåendets Venus i 10e huset – den senare en essentiellt och verksam välgö-
rare. Allt detta var naturligtvis inte realiserat den 1 oktober 1949, men landets till-
växtpotential är fantastisk. Kartan är nästan bara ”Jord” men visar att det är folkets 
materiella goda som är landets Öde att realisera, kanske hela världens goda. Jfr. 
hur Kina redan 2018 är ledande på elbilar.
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rigehoroskopet är så ungt att landet genomlever alla dessa cykler för första 
gången. Historien upprepar sig (förhoppningsvis) inte exakt från gång till 
annan och 1809 års Sverigehoroskop innehöll en delvis mycket annorlunda 
dynamik och dasha-cykler med en annan karaktär. Den svartast tänkbara 
läsning av Saturnus maha dasha är, som sagt, Tredje världskriget. Saturnus 
är dock Liemannen och genom ringdansen (den ömsesidiga receptionen) 
mellan Saturnus och Merkurius kan man inte definitivt utesluta Sverige 
som en del av krigsskådeplatsen. Död har vi exporterat under så många år 
till utlandet via vår vapenindustri och det är alltså där, i 9e utlandshuset, 
vår nationella onda identitet (Solen) kommer att visa sin underliggande 
natur som Liemannen för att sedan returneras till oss själva via Merkurius, 
transportören. Möjligen kan man läsa Merkurius i 5e huset som en väl-
riktad missil mot Stockholm som Elitens säte. Svenskarna släpper olyck-
ligt genom attacken genom fumlande med sitt rostiga luftförsvarssystem 
”Patriot”... Hur som helst kommer Saturnus stora cykel att i grunden kyla 
ned Sverige och sätta stopp för svenskens okynnesresande. Saturnus är 
”Gränsen du inte passerar”. Den pekar med hela handen där så krävs.

 ”Kyla ned”? Ja, kanske är det Kung Bore och Fimbulvintern som 
föregår Ragnarök/Armageddon som aviseras via den frigida Saturnus! 
Är det klimatförändringarna som drar en gräns för beboeligheten i Sve-
rige? I mederna flyttas ”brännpunkten” för klimatförändringarna gärna 
långt fram i tiden, det talas om 100-150 år och si och så många graders 
höjd medeltemperatur. 2018 års sommarbränder i Sverige, Grekland, Ka-
lifornien (den senare historisk och mer än fyra gånger arealen av alla de 
svenska brandplatserna sammanräknade) talar ett annat språk. Tydligen 
har en ny generation framtidssiare åter trillat ner i den rigida doktrinen 
om den långsamma  gradualism som dominerade 1800-talets geologer un-
der inflytande av inte minst kontinentaldriftsteorin. Chocken var därför 
total när Moder Jord under bara några dagar 1967 framfödde nytt land 
i formen av vulkaniska ön Surtsey nära Island. Som liten pojke framför 
tv-apparaten minns jag fascinationen och flygbilderna på en egentligen 
parodiskt liten men rykande ny landmassa som plötsligt bara dök upp ur 
havet. Men det viktiga var förstås att ännu en trångsynt mänsklig sanning 
fått stryka på foten, den att Naturen alltid är långsam och tar god tid på 
sig. Världen kanske inte alls kommer att brinna på behagligt avstånd när 
vi själva är döda. Naturen själv kanske kommer att forcera fram skiftet till 
Vattenbärarens postkapitalistiska värld snabbare än tänkt. Mänskligheten 
var mer destruktiv än någon kunde ha anat.

 Den värsta tänkbara läsning för Sverige inför Saturnuscykeln är 
således att klimatförändringarna stuvar om så rejält bland Jordens dolda 
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spelregler att Golfströmmen slutar rinna vår väg och den Stora Kylan, Sa-
turnus, kommer över oss. Ett värsta-scenario, som sagt. Bortom Saturnus 
åtstramningar bortom bakvattnet Sverige kan nog säkert sägas att homo 
sapiens högst har hundra år kvar med den innovationstakt dagens alla la-
boriatorie-Frankensteins uppvisar. Frågan är mest om Naturen hinner före 
med att hårt decimera merparten av mänskligheten innan Eliten hunnit 
göra detsamma med de tallösa människor som inte längre behövdes sedan 
robotiseringen ersatt behovet av avlönad arbetskraft. 

 Dystopierna frodas när man ser hur snabbt Väst närmar sig vägs 
ände och hur särskilt Sverige saknar all politisk ambition att röra vid frå-
gan om hur folk ska leva och bo i en tid då deras arbete strikt talat inte 
längre behövs. Inom det kapitalistiska paradigmet har ingen av de Bemed-
lade lust att betala notan för det nya teknokratiska samhälle de utvecklar, 
men antingen kommer Eliten att göra sig skyldig till folkmord i framti-
den (maskerad som någon ny global epidemi där bara utvalda grupper 
har tillgång till det hemliga motgiftet). Eller också övergår vi i en ny och 
den här gången fungerande kommunism – kommunalitet – vilket är exakt 
vad Vattenbärarens symbol syftar på för den som  begrundat zodiakens 
12 nycklar till livet. Vattenbäraren ger en världsregering som äger allt å 
mänsklighetens vägnar. Den senare kommer utifrån artens bittra erfa-
renheter och via superdatakraft att vara ”taggade” från födelsen med sin 
konsumtionskvot.  Ja, världen kommer att gå än djupare in i kvantifiering 
trots att Räknenissen hånats i denna bok! De superrika är nu så ”ute” även 
i sina egna ögon att de ansluter sig till den nya anda som vuxit fram och 
blir mänsklighetens tjänare istället för deras utsugare via konsumistiska, 
parasitiska system. Miljövänner kommer att vara vinnarna i denna nya 
värld (se tidigare not om Kinas horoskop). Den globala klimatkrisen kom-
mer att bedarra i ett nafs eftersom den bara var en projektion utåt från den 
mänskliga artens kollektiva själ! Inget mer behov att chocka sig till medve-
tenhet. Men ingen lär kalla nästa eon eller värld demokratisk. I valet mel-
lan folk- och miljömördande kapitalism blev det gröna samvetet till sist 
en icke-fråga. Alla förstod äntligen livets spelregler, och Lagen, Dharman, 
låter sig inte tummas på. Det finns betydligt bättre styresskick än demo-
kratin konstaterade Platon. Men det skulle ta mänsklighet 2 500 år att nå 
lika långt som den grekiske tänkaren.
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Efterord

Den som inte kände till hur 
bokens astrologiska analys 
av Gräddfilens ringdans 
mellan ”utlandshuset New 
York” och femte ”lyckligt 
lottade” huset under flera 
år begrundats och häcklats 
på bloggen Sideriska siktet, 
kunde få uppfattingen att 
bokens innehåll bara är en 
omskrivning av ett antal 
tidningsrubriker aktuella 

sommaren 2018. Jag har faktiskt aldrig sett en sådan explosion texter om 
”svenskhet” som under denna tid. Med lätt paranoia kunde medierna 
tyckas vilja förekomma och kapitalisera på de ämnen jag tänkt ut! Men 
bara en smula eftertanke förklarade de många tematiska parallellerna som 
en följd av det stundande valet inför vilket Sverigedemokraternas ihåliga 
nationalism satt agendan. Folksjäl hade legat i luften ett bra tag, och i nå-
gon mån säkert pga. undertecknads nioåriga bloggande i ämnet ”svensk-
het”. Besökssiffrorna är minimala jämfört med modebloggar och folk som 
pratar Pengar och tror ämnet hör hemma under Bloggportalens kategori 
Livsåskådning, men under några dåsiga sommarveckor, när ingen annan 
orkade producera innehåll, låg Sideriska faktiskt snäppet över kände sam-
hällskommentatorn Ulf Bjereld.1 En engångsföreteelse.

 På temat svenskhet publicerade Svenska Dagbladet med kort 
intervall två grannperspektiv på Sverige båda med exakt samma mörka 
rubriker som mycket av bokens då nästan färdigskrivna innehåll. Först ut 
var England. David Goodhart såg i publiceringen från den 1 juli eliterna 
pådyvla övriga svenskar ”sin extrema liberalism”. En vecka senare pu-
blicerade SvD en ledare som spann vidare på ämnet och förklarade Sve-
rigedemokraternas framgångar som en följd av ”elitens förakt för mas-
san” (8 juli). I själva verket började parallellerna till den här bokens tema 
(aviserad den 1 juni)2 titta fram redan runt nationaldagen. Sideriska siktet 

1 www.bloggportalen.se//BlogPortal/view/
TopLists?tl=1&categoryId=10

2 siderisk.blogspot.com/2018/06/ny-bok-pa-vag.html
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har mjölkats på sin beskärda del av idéer efter ett flyktigt omnämnande i 
en dagstidning 2009, uppslag som sedan givits ett mer PK spinn alterna-
tivt kommersialiserats och placerats bakom betalvägg. Ädlare är inte den 
svenska tidningsbranschen; den enes död är den andres bröd i det ekono-
miska system som motiveras med en pervers hänvisning till naturen där 
”de mest lämpade” överlever.3 

  Aftonbladet på-
minde den 6 juni 2018 om 
SVT:s serie ”Världens mo-
dernaste land” från 2006, 
ledd av språkmannen Fred-
rik ”alla språkliga avarter är 
okej” Lindström (dvs. post-
modernistisk värdenihilism) 
och historikern Peter Eng-
lund. Duon jagade det ”ty-
piskt svenska” precis som 

Sideriska siktet redan gjort under några år genom att kommentera kändi-
sar och aktualiteter astrologiskt. Lindström tvivlade på att något typiskt 
svenskt uppdagats bara för strax motsäga sig själv genom en affirmativ 
utsaga: svensken är en ”ganska extrem typ” och inte alls ”beige och la-
gom”. (Det kan mycket väl vara Aftonbladet som återger Lindström så illa 
att han framstår så här instringent.) Andra svenska karaktärsdrag som tv-
serien noterade var ”konflikträdsla”, ”tillit till staten”, samt 
”individualism”4 Sideriska siktets slutsats hade redan sedan åtskilliga år va-
rit att nationalhoroskopet på vissa sätt måste beskrivas som tillhörande en 
omdömeslös extremist. Gräddfilens 5e hus med den gränsignoranta ex-
pansionisten Jupiter – alltid mer än villig att anamma det senaste – det är 
just vad både britten och paret Lindström/Englund tycks alludera till. 
Men hur väl passar inte även den allmänna föreställningen om oss som 
”beige och lagom”. Här är Sverigekartans avvägda Vågascendent och 
härskaren Venus i brunfärgade Jordtecknet Stenbocken. Också Sveriges 
konflikträdsla kommenterats på bloggen flera år före Lindström/Hed-
lunds spaningar och lokaliserats till nationalhoroskopet och den psykiska 
bindningen till 8e likstela dödshuset. Mars i denna sektor ger, som nämnt, 
den klassiska ”knyter näven i fickan och muttrar”, men tyvärr kan det här 

3 Det är därför jag såg det nödvändigt att i kapitel 1 åtminstone påminna 
om att Väst inte har allt så klart för sig som populärvetenskapliga artiklar ofta låter 
påskina.

4 www.aftonbladet.se/ledare/a/5Vz75E
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också vara en symbol för kvinnovåld bakom stängda dörrar. Därav, för-
modligen, den svenska skyndsamheten att angripa muslimer för övervåld 
mot kvinnor! Vissa ämnen är så brännheta att anfall är bästa sätt att leda 
uppmärksamheten bort från den egna bakgården. Svenska statens 10e hus 
och dess våldsexport via vapenindustrin visar dock exakt hur illa det är 
ställt med en tongivande del av nationalsjälen – det är samma astrologiska 
”mekanism” som fyller Statens kassakista som uttrycker sig som våld på 
hemmaplan.5

 Officiellt är innehåll och yta samma sak i Sverige (Venus i Jord). 
Själens existens förnekas inom sekularismen. Allt vad landets innevånare 
utför kommer därför att tillräknas dem som kroppslig eller somatisk kar-
ma i ett senare jordeliv. Detta ”ariskt vackra folk” kommer sannolikt till 
okänd del att lämlästas i förfärande krig någon gång, någonstans i värl-
den. Spekulativt givetvis, ingen vet exakt hur kollektiv karma för en ond 
Vapenhandlare kommer att drabba i framtiden. Men det är bara att titta 
på hemlösa människor och det sönderslagna Afghanistan och låta fantasin 
göra resten. Så ser nationell karma i görande ut, den skapas och delas kol-
lektivt av de som vet men tiger. Sverigekartan indikerar en föga konstruk-
tiv rundgång och t.o.m. ett näringsliv som i närtid en gång för alla sökt 
tysta tillväxten av de verkliga problemlösarna: experterna i Platons ideala 
stat. I Sverige stämplas filosoferna som ”olönsamma” och det är allt som 
betyder något i ett land där Penningen styr så hårt att man direkt förstår 
att Fattigsverige, precis som horoskopet antyder, måste vara ett djuppsy-
kologiskt och kollektivt trauma som ännu dominerar både hög och låg. 
Ska något enskilt namn singlas ut som antagonist till landets bästa intres-
sen, måste det bli ekonomen Stefan Fölster, f.d. Svenskt Näringsliv. Hans 
försök att via ekonomiska incitament få en ny generation att välja bort 
det enda ämne, filosofin, som verkligen hjälper en människa att uppnå 
full människovärdighet, skrattades visserligen ut av hela det akademiska 
Sverige. Det förnuftiga Sverige vände sig mot tramset och rapporten gick 
i soporna som ännu ett klantigt försök från Arbetsgivaren att väcka opi-
nion mot sådant som går emot folkets lovvärda intresse för mångfald i 
sitt uttryck. Det är knappast en slump att Fölster vid tiden var professor 
vid KTH, där nästa generation ingenjörer fostras att vidmakthålla Sveriges 
position som världens största tillverkare av dödsbringande krigsmateriel, 
sett till folkmängden. Nationalhoroskopets koppling mellan makt (10e) 
och död och korruption (8e) – länkad via begärets sinnelag (Månen) talar 
ett tydligt språk. Häri ligger vår dåliga karma, vårt ”ingångsvärde” 1974 

5 www.etc.se/ledare/wallstroms-feminism-blir-pr-luftslott-med-dagens-
vapenexport
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och 44-åringen verkar inte ens ha försökt tänka i nya banor sedan dess. 
Är detta då ett extremt korkat medelålders land? Eller tycker det sig ha 
funnit en oemotståndligt vinnande formel, som visserligen kräver att man 
bedövar samvetet efter att ha sällat  sig till världens skurkstater, vilket i 
nästa bisarra skruv innebär att skammen skyls genom stora summor på 
PR som sprider en skönmålad Sverigebild  inför både omvärld och landets 
invånare?

 Tidigare i boken bad jag läsaren ta med sig den i sig fina kom-
binationen av ”beige och lagom” Venus, kontrollerad av måttfullhetens 
och sansens Saturnus. Men det var kanske bara en önskedröm. Man kan 
inte bara lyfta ut planeter ur horoskopet som man behagar, och stoppa 
strutshuvudet i sanden. Tar man bort den onda Ledaren som i samverkan 
med den fartblinda klipparen Jupiter försvinner samtidigt hela nationens 
”drivkraft till framgång”! Det vore ett färgat sätt att söka berätta om Sve-
riges karaktär och själsliga djup. Horoskopet visar en helhet, närapå en 
levande organism. Vi sitter med andra ord fast i den djävulskap vi spritt 
till övriga världen förutom, förstås, de goda uppfinningar som det här lan-
dets snillrika människor också producerat. Men det är Satans stjärna som 
”märker” nationalsjälen, inte en perfekt fungerande Stor Välgörare. Gå en 
sista gång och inspektera Staten via budskapen knutna till 10e huset. Ser 
det ut som om det officiella Sverige sanktionerar en ny sans, ny måtta, en 
ny etik baserad på den annalkande globala Vattenbärarens tidsålder? Jag 
betvivlar det. Det är industriell biznizz som vanligt, pengar till statskassan 
och ohemula summor rakt ner i Etablissemangets fickor. 

 Om nu svenskarna är allmänt konfliktskygga finns dock en va-
riabel som den här boken knappt nuddat vid. Den nya underklass av 
varu plockare, gatsopare och åldringsskötare Etablissemanget har gått och 
skaffat sig i humanitetens namn. Kommer dessa att tiga och lida, som  de 
enkla ”pursvenskarna” under generationer drillats till? Vi har importerat 
ansenliga mängder lågavlönade slavar till de rika och välmående. Kom-
mer de att begära en likvärdig behandling? Ja, många i Gräddfilen anar 
redan oråd och har lämnat Sverige eller kommer att flytta utomlands un-
der Jupitercykeln då ena rikemansbubblan efter den andra kommer att 
spricka och lämna landet som en urkramad död kropp sedan vampyren 
själv utlöst den sociala oron. Den gamla tyska satirtecknen från kapitalis-
mens barndom på omslagets baksida är lika begriplig nu som för hundra 
år sedan. 

 Landets framtidsutsikter tycks ligga i den ännu avlägsna Satur-
nuscykeln, alltjämt flera årtionden fram i tiden. Då kommer Någon att dra 
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en gräns för Sverige eftersom vi själva enligt nuvarande nationalkarta inte 
är kapabla att ändra på vårt blödtörstande mördararv. Det läcker tydligt 
igenom i svenskarnas fäbless för att skriva och läsa om deckare och följa 
Leif GW Perssons kriminalanalyser och åsikter som verkar publiceras i 
precis alla svenska medier.6

*****

Den 4 augusti 2018 riktade DN:s ledarskribent Lena Andersson en listig 
käftsmäll mot både Sverigedemokraterna och Socialdemokratin och för-
klarar folkhemmet som just bara en materialistisk angelägenhet snarare 
än den psykologiska tröstnalle Jimmie Åkesson sökt dupera väljarna med 
i sin stöld av ordet. Andersson, som undertecknad häcklat mer än en gång 
på sin blogg, låter här närmast som en konvertit till dess predikoturer över 
den universella Dharman i ord som: ”Det som gick förlorat i framsteget [i 
Sverige] var vissa insikter om eviga värden, evig logik och det orubbliga 
i varat”.7 Läsvärt av Andersson och det är bara att hoppas texten får ligga 
kvar utanför tidningens betaldörrar.

Den 29 augusti, just som undertecknad korrekturläste papperskopian av 
föreliggande bok, anmäler Göran Greider i Aftonbladet det vredgade ut-
fall över den svenska kapitalismen jag önskar att jag skrivit, men i vissa 
drag ändå berört i det föregående. Läs Greider8 och se parallellerna till 
Sverigehoroskopet.

6 GW är naturligtvis, som sig bör, en extremt ”arttypisk svensk” med både 
Sol och Måne i Vattenbärarens tecken!

7 www.dn.se/ledare/kolumner/lena-andersson-fosterlandet-var-inte-
ens-bisak-i-socialdemokratins-folkhem/

8 www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/a/VRw0n6/stridsskrift-
av-klass
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Appendix 1 – Horoskopets 12 hus

Detta är baskunskaper och kan inhämtas på myriader sajter på nätet. Den 
hinduiska astrologins hussignifikationer skiljer sig bara i enskildheter från 
den västerländska traditionen. Astrologiskt kunniga kan skönja skillna-
derna genom följande summariska beskrivning. Light On Life, den bästa 
introduktionen på engelska, diskuterar husen mer omfattande medan Ast-
rology of the Seers är knapphändig.

 De 12 husen har olika karaktär, hörnhusen 1, 4, 7, 10 anses ha 
större genomslag i det yttre eller den ”objektiva” världen. Det sjunde part-
nerhuset är t.ex. skenbart ”den andre” vilken man komplementärt förenar 
sig med. Planeter i hörnhusen noteras ofta lätt av omgivningen, men även 
ett doldishus som det 12e kan, om det innehåller viktiga planeter, ”läcka 
information” även där horoskopägaren inte själv är medveten om det. Sär-
skilt tydligt blir det om ascendenthärskaren råkar ligga i 12e och direkt 
kanaliserar drömmar och fantasier genom ego-utspelen! (Statsminister 
Reinfeldt hörde till den typen, någon kanske minns när han beskrev sig 
själv som en ”stridshingst” – en fantasi rakt ur hans drömmar!) 

 De tre hus som motsvarar Jordtecknen i den naturliga zodiaken  
(2, 6, 10) kallas artha-hus (jämför engelskans ”artisan”, hantverkare, och 
de ”artefacts” denne snider till). Husen representerar ansamlingen av re-
surser. Invid det 1a egohuset är 2a huset naturlig ägandeinstinkt, kroppen 
känner när den behöver lägga beslag på en bit mat, kräva den som sin 
egen. Det 10e makthuset representar istället ett ansamlande av resurser 
som satts i system, makthuset kan lika gärna liknas vid statskassan, det 
kan handla om liv och död om en stat går bankrutt efter att ha delat ut alla 
pengar till de bäst ställda, vilket är den svenska högerns ständiga plan för 
att befria, väl inte alla människor men åtminstone de rika som redan har 
ordnat det för sig. Det 6e har med dess agrara jordbrukarsymbolik mer 
med upparbetandet av en rik skörd (vinst) att göra, själva processen som 
gör att Överherren kan kräva in tionde till Statens förrådslada (10e).

 Horoskopet rymmer också fyra onda hus, vilket direkt färgar de 
planeter som tillfälligt råkar äga dem. Av dessa är 6, 8 och 12 mer onda än 
det 3e kommunikationshuset. Det senare kan visserligen ljuga och desin-
formera men enligt hinduismen tillhör 3e samtidigt kategorin upachaya, re-
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formerbara hus. Tredje huset som grundskola1 blir åren när barnen med en 
mognande Merkurius lär sig  tala sanning istället för att likt våra svenska 
politiker söka ljuga sig ur trängda lägen tills bara ett skamset pudlande 
återstår. De gamla överklassgrekerna lärde sig retorik vilket i princip är 
konsten att manipulera åhörarna med sluga ord och beskriver därmed 3e 
som ett naturligt ont hus, ja. t.o.m. att kultivera ondskan. Notera hur det 
”bästa huset”, det 9e, istället indikerar Sanningen (med stort S). Det är 
bara några färgnyanser från retoriska härskartekniker till de ”fejknyheter” 
svenska medier så gärna skriver om i denna tid för att misstänkliggöra vår 
stora ryska granne och hindra svenskrana för att betrakta sitt eget lands 
moraliska halt.

 Som kontrast till de fyra kendra- eller hörnhusen finns också de tre 
kona-, konformade eller trigonala hus (1, 5, 9), vilka också kallas dharma-
hus. Dharma är det man måste göra för att leva upp till det man i själva 
verket redan är (i sin essens). Att översätta med ”plikt” är i vissa lägen för 
snävt, detta är ett metafysiskt begrepp vilket i boken noterats i samband 
med 9e huset  Det första dharma-huset är enklast. Det är en människans 
plikt att inte missköta sin kropp, själens tempel, och att inte fylla egot med 
osunda eller oriktiga tankar. Skadar man det instrument själen valt för det-
ta liv, har man gjort sig ”irrelevant” i sin samtid.2 Den individuella själens 
dharma tecknas av 5e huset (och man får utgå från att denna väg skiftar 
mellan reinkarnationerna). Femte är också den goda karmans hus vilket 
i princip bara är ett annat ord för individuell dharma. Hopar sig negativa 
omen kring detta hus, då talar hinduismen om att den goda förbindelsen 
med själen gått sönder och huset tecknar då istället dålig karma. Ofta, som 
med Sverigehoroskopet, ger huset ifrån sig en svårtydd blandning av goda 
och dåliga budskap, vilka måste redas ut efter bästa förstånd. Varelsen kan 
till följd av blandad karma komma att sprida både välsignelser och förban-
nelser omkring sig. Viktigast är det tredje triangulära huset, det nionde 
för Universell Dharma. Detta är den gudomliga grundlagens hus och långt 
ifrån alla horoskop står i någon konstruktiv kontakt med de Stora Frågor-
na. Sverigehoroskopet har en potential att göra det, men som boken visar 
finns det också krafter i landet som söker driva mänsklighetens viktigaste 
ämne i landsflykt!

1 Det finns dock olika traditioner i Indien om var denna tid i barnets liv hör 
hemma, hemskolning i 4e är ett vanligt alternativ.

2 I augusti 2018 berättade medierna om att den vulgärt tatuerade ”zom-
biepojken” begått självmord, 32 år gammal, vilket föranledde en bloggkommentar 
och diskussion av Passionens kvalitet:

siderisk.blogspot.com/2018/08/zombiepojkens-sjalvmord-illustrerar.html
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Hus 1: Det enda huset som är både kendra och kona! Förbindelsepunkten 
(bindhu) mellan himmel och jord. Jaget (ego), förkroppsligandet. Egomed-
vetenhet är en låg typ av varseblivning, västpsykologin talar om åtmins-
tone också till ett ”förmedvetet”, ibland åtskilt från det ”omedvetna”. Sann 
metafysik känner också till högre medvetandetillstånd, av vilka några är 
knutna till senare hus. Första huset är otroligt viktigt eftersom allt annat i 
horoskopet måste gå genom denna kanal.

Hus 2: Personliga resurser som pengar och föda, ägodelar man kan bära 
med sig. Talförmåga. Familjen (ofta i bemärkelsen ”alla dina närmaste”, 
släkt eller ej). Kallades ”Hades portal” under hellenismen (positionerat 
mittemot 8e dödshuset)!

Hus 3:  Kommunikation, dagresor (båda ofta av rutinmässigt slag), skick-
lighet i det fysiska eller mentala, Skuldror, armar och händer (husets na-
turliga koppling till Tvillingarna och Merkurius – den fingerfärdiga tjuven 
i grekisk mytologi ger indikationer om varför huset är ont eller ännu mer 
exakt, ”amoraliskt men reformerbart”). Sång och dans som speciella kom-
munikationsformer.

Hus 4: Hemmet/hushåll, trygghet och inre tillfredsställelse. Fasta ägode-
lar och kapitalvaror (som bil och hus). Modern.

Hus 5: Konstruktiv eller kreativ intelligens. Ledare och rådgivare. Barn 
och lek. Atman (Själen), hjärta, minne, ackumulerad god karma. Huset är 
rikt på betydelser. Lustigt nog dans även i detta hus, gissningsvis nu som 
barnets eller själens spontana och livsbejakande utflöde. ”Varav hjärtat är 
fullt...”

Hus 6: Olyckor, ohälsa och fiender. Skulder, rättstvister. Ett miserabelt hus 
i största allmänhet, och kopplat till tjuveri (fingerfärdiga Merkurius kor-
relerar även med detta hus i den naturliga zodiaken). Tjuveriet kan också 
ses som en följd av att huset ligger just under solnedgången i väst: med 
mörkret börjar luriga element smyga omkring.

Hus 7: Uppvaktning och äktenskap. Andra partnerskap, som i affärsvärl-
den – Vågskålarna är det naturligt motsvarande tecknet och anknyter di-
rekt till att väga och prissätta varorna ärligt och sjyst. Som motpol till 1a 
huset kan 7e också teckna den äkta hälften. Alla kontrakt, via signatur eller 
handskakning.
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Hus 8: Som ett ont hus påminner detta om det sjätte och kretsar kring 
olyckor, bankrutt och döden. Tjuveri även här, men också gift och för-
giftningstillstånd (den stingande skorpionen). Lönnmord och andra for-
mer av avrättningar hamnar också under detta hus. Att enbart kalla 5e 
huset ”goda karmans hus” är egentligen inskränkt, särskilt som den kan 
vara ”trasig”, men fokusering på detta hus blir begriplig eftersom det 
också är atmans hus, den solära intelligensen som kan skina igenom även 
med väldigt måttlig utbildning (Merkurius, grundläggande faktatilläg-
nelse). I skarp kontrast till Lejonet/5e och dess koppling till Livet blir nu 
Skorpionen/8e Döden och underförstått ett hus som antyder ond eller då-
lig karma (gammal kristen dogm: ”syndens lön är döden”). 

 Eftersom den slutliga befrielsen (moksha) väntar i 12e där det gif-
tiga skorpionvattnet renas, tycks 8e vara lite ”efterglöd” som omedvetet 
påverkar varelsens attityder, ofta nej-sägande eller avvisande attityder. 
Det är ett mystiskt och svåråtkomligt hus och ett av de flera sektorer som 
skulle kunna göra anspråk på att beteckna det omedvetna. Sexualiteten 
springer ur Döden, detta är den biologiska naturens dolda nav, och upp-
hovet till kretsloppet som låser de andliga intellekteten till mindre frågor 
än de egentligen är destinerade att adressera. Det är, bör upprepas, ett ont 
hus och den hinduiska innebörden påminner om kristendomens problem 
med att hantera sexualiteten och dess plats i människans liv.

Hus 9:  Religions- och filosofihuset kommer som en ljusblixt från ovan 
efter föregående vandring i dödskuggans dal under inflytande av omed-
vetna (t.o.m. rent biokemiska) drivkrafter vilka kan derangera ett förstånd 
med klena indikationer i horoskopet. Alla futtigheter viker hädan i det 
hoppfulla 9e huset, som dessutom är extremt lyckosamt i rent världslig 
mening. Det står för utrikeskontakter och förutsättningslöst upptäcktsre-
sande eller grundforskning, samt hög utbildning. Som Guds representant 
är detta guruns, lärarens sektor, och huset är lika välvilligt och generöst 
som dess koppling till den Stora Välgöraren Jupiter (härskaren till det na-
turligt korrelerande Skyttens tecken). Som den Universella Dharmans hus 
är det också här jordiska lagstiftare håller hus och den mänskliga lag de 
författar och som idealt återspeglar högre sanningar. Också detta hus, likt 
den individuella goda karmans 5e, indikerar goda gärningar från tidigare 
liv. Hur husets tillfälliga ägare placerat sig i kartan (gäller alla hus, inte 
bara 9e), bidrar till bilden av vad denna goda karma består i och hur den 
kan tänkas yttra sig i detta liv. Som framgår, är husens innebörder tydligt 
baserade på personhoroskop, men med lite god vilja kan man betrakta 
även en nation som en individ eller entitet, även om nationalhoroskop ib-
land ser ut att ramla i bitar pga. landets inre motsättningar!
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Hus 10: Auktoriteter, affärsverksamhet och kommers, berömmelse och 
regeringar. Kort sagt, det vi brukar mena med makthavare. Det stora re-
surshuset, statens förrådslador. Vid ett nationalhoroskop är det naturligt 
att koppla de riktigt stora företagen i landet till 10e. Arketypen Wallenberg 
och statsministern reser hand till hand och kränger svenska vapen till sus-
pekta länder. Men ur perspektiv av en småföretagare, antingen enskild 
näringsidkare eller bara med några få anställda, är naturligtvis 10e alltjämt 
den gnetiga stengetens bergstopp – symbolen för den envetna strävan att 
ackumulera ett helt berg av resurser och bygga ett dominant imperium. 
Det här är en oerhört primitiv drift som ibland beskrivs i den töntiga utsa-
gan ”den med mest prylar när han dör, vinner”. Intressant är att hinduis-
men inte säger något öppet men i beteckningen upachaya, antyds att detta 
är inte är ett friskt tillstånd, men turligen reformerbart! Som ett makthus 
– kontrollören Saturnus korrelerar – har politikerna tillgång till de visa 
lagstiftarna – Jupiter – i grannhuset och det är dessa som kan tipsa om 
reformer som gör Överheten mindre ond i sin maktutövning. Precis som 
den här boken sökt bara genom att peka ut den Gräddfil, medlemskortet 
till vilken verkar vara det enda som betyder något i Sverige.

Hus 11: I västtraditionen tecknas klubbar och föreningar, ett kollektivis-
tiskt hus där människor samlas under en gemensam ideologi, eller vän-
skapliga sammankomster rätt och slätt. Inget av detta är knutet till 11e 
i den hinduiska traditionen som ser detta som ett begärsfyllt (kama) hus, 
ett förmögenhetshus. Tänk, som hinduerna gör, på det 11e som ett andra 
ekonomihus räknat från de mäktiga i 10e. Men om 10e redan är statens 
skattkistor ser man nu något annat i denna tanke: staten uppfattar 11e hu-
set, Vattenbärarens, samhällsmedborgarna som sina pengar, som smörj-
medlet, som resurser! Detta är då samhällskontraktet. Medborgaren accep-
terar viss livegenskap mot att Staten bygger ringmuren som ska skydda 
statsborna från ”yttre” fiender. Till 11e sorterar hinduerna också arbets-
givarnas rikedom, juveler och annat materiellt gott som tillfaller de mäk-
tiga som t.ex. gåvor. Kanske brister undertecknad i insikt, men hinduisk 
huslära synes just vid 11e något förvirrad: borde inte juvelerna ligga i 10e 
huset som statens kassakista, primärt ett artha- eller resurshus medan 11e 
är ett av de tre ”mänskliga” kama-husen (motsvarande Lufttecknen)? Kama 
har normalt en erotisk innebörd men betyder också ”social instinkt”. (Den 
starkt venusianska Vågen tenderar mot kama i meningen erotiskt driven, 
sökande förbindelser, liksom Tvillingarna som ascendenttecken för vilka 
kama-planeten Venus är dess enda verksamma välgörare.)

Hus 12: I tolfte finner man dem till vilka inga av världens rikedomar flö-
dar, detta är den världsliga förlustens hus, men också den frivilliga för-
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sakelsens och martyrskapet (sanningsvittnets) sektor. Den som inget mer 
har att förlora kan kosta på sig att berätta om hur det faktiskt ligger till 
med denna värld. Det gjorde Jesus och han avrättades inom ett år som en 
politisk upprorsman! Hinduisk astrologi kallar som sagt detta det finala 
befrielsehuset (moksha), det är ett vattenhus och motvarande Fiskarna re-
presenterar Vatten av det renande sattviska slaget, rent vatten som förmår 
lösa upp den materialistiska förgiftning som sugits in i den lägre själens 
porer. Det är befrielsen från den allra mest generande och materialistiska 
närigheten som vederfars själen genom en vistelse i detta retreat- eller 
klosterliknande 12e hus, ingen frigörelse från detta kosmos som helhet (i 
exempelvis buddhistisk mening). I personhoroskop kan ett starkt 12e hus 
indikera en tillbakadragenhet från livets poänglösa strävan och är således 
ett gott hus även om det kallas ”ont” och av grekerna t.o.m. den ”onda 
daimonens plats”. Allt beror på vad man hade för intentioner med detta 
liv vid återfödelsen. I en mindre väl belagd tradition menar hinduismen 
också att närmast föregående liv summariskt tecknas via det man förmår läsa 
ut av 12e. Ju  fler planeter i huset, dess större sannolikheten att det livet 
och innevarande näranog smälter samman som en berättelse i flera delar... 
De ”fängslade” planeterna kan då via sina tillfälliga ägarskap över andra 
hus berätta mer om inom vilka livsområden ”dået” är sammanlänkat med 
detta liv.
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Appendix 2 – Om författaren

En bild säger mer än tusen ord, förutsatt att man har tolkningsnycklarna. 
Här är en koncis kommentar till författarens födelseögonblick som likt alla 
födslar innehåller båda starka och svaga omen. Den som fann bokinnehål-
let utopistiskt kan se den principiella motsvarigheten i  födelsesignaturen!

Visst kvantitetstänkande eller uppmärksamhet på frekventa och snarlika 
händelser måste ligga bakom astrologins tillblivelse. Systemet innehåller  
några mänskliga idiosynkrasier för mycket för att tanken om direkt gu-
daingiven instruktion ska vara trovärdig. Kvantitativt kan därför noteras 
att noll planeter betonar Jordelementet (det som i antiken exkluderades 
från beskrivningen av själen). Sverigehoroskopets brist på Vatten ger t.ex. 
en empatilös buffel om än bakom Venus överslätande yta och särskilt på-
taglig via 10e makthavarhuset vars disponent står just i buffelns (Oxen) 
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tecken. Undertecknads 10e makthus är som synes ointresserat av maktens 
lockelse: Fiskarnas tecken är sanningsmartyren eller visselblåsaren. Bris-
ten på Jord i kartan kan dessutom läsas som ett måttligt intresse för jor-
dens grödor, materiella hänsyn, etc. Det kan lätt bli en orealistisk idealism 
när samtidigt kartan får en stark betoing på Luft. Bokens långsiktiga vision 
och uttydning av Vattenbäraren som en varsam bärare av instinktslivet 
snarare än en människa dränkt i djuriska instinkter, bekräftas således av 
karttypen. Men också det andra av de två naturalistiskt tenderande ele-
menten, Vatten, är minimalt representerat hos författaren, och då enbart 
via Jupiter i 6e huset för Olyckan eller Fienden! Det vore en skam att fort-
sätta empatisera med motståndaren efter att först ha sugits in i Skorpio-
nens toxiska vatten bara för att komma åt det Ljuva Livet (Jupiter)! Ingen 
annan planet aspekterar eller blir aspekterad av Jupiter, så detta tecknar 
uppenbarligen en extern olyckskälla och är ingen projektion utåt av någon 
komponent i horoskopinnehavarens egen natur, med mindre man går dju-
pare i analysen och noterar hur 9e filosofihusets ägare Saturnus disponeras 
av eller har kidknappats av denna onda Jupiter men i klyvnaden mellan 
Luft och låga Vatten filosofihusets representant värjer sig mot att Fienden 
skulle ha makt över horoskopets ”bästa hus” som hinduerna kallar det 9e.

 Genom den uppenbara kontrasten mellan ett politiskt och ett and-
ligt synsätt tecknas en disposition som passar som hand i handske med 
tankar kring själen och dess olycksaliga ”syndafall” ner i en lägre verklig-
het än den egentligen hör hemma i – fallet  från ”gudarnas väg” ned till ner 
i den biologiska alstringens värld och”fädernas väg”. Långt innan förfat-
taren upptäckte den österländska grenen av astrologin hade han valt bort 
barnalstring (konventionell familjebildning), utan att för den skull vara 
pervers eller sakna behållning av sex. Bara annorlunda i den drivande 
målsättningen, på spaning efter sanningar som hans själ redan kände till 
sedan både ett och annat tidigare besök på den här planeten men som inte 
ens verkade kända i Sverige. Med de två lägre elementen så underbeto-
nade följer av nödvändighet en starkare emfas på de supralunära Eld- och 
Luftelementen. Men Solen-i-Vågens koppling till dess disponent Venus i 
Eldtecknet Lejonet innebär en ömsesidig reception mellan Sol och Venus, 
samtidigt som Tvillingascendenten har Venus som sin enda verksamma 
välgörare. Solen är här, precis som i Sverigehoroskopet, en verksam illgö-
rare i det 5e privilegierade huset för ledare och kreativa människor. Men 
den ständiga ringdansen mellan Venus och Solen och därtill en god Venus 
i det 3e intellektshuset gör att godhet arbetas in i naturen under livets gång. 
Ingångsvärdena i det 5e huset för purva punya eller ”kredd från tidigare 
liv” är lika starka som i nationalhoroskopet, och Solen häri antyder må-
hända en ledarposition i ett annat liv, ett ledarskap som i detta liv kommer 
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att ses som ett dåligt liv vartefter den goda Venus arbetar in alltmer av sin 
kärleksfullhet samtidigt som, för all del, Solen har vettet att osynliggöra 
(”bränna bort”) den likaledes verksamt onda Mars genom sin överlägsna 
lyskraft på himmelen. Författaren bränner sin egen dåliga karma genom 
att undersöka hur det svenska ledarskapet helt tappat bort de priorite-
ringar som är förenliga med Dharma!

 Venus välgörande inverkan för en Tvillingascendent (och här som 
bas för Solens kognitiva kraft) ledde redan i tonåren till ett beslut att hellre 
ta ett fängelsestraff än göra värnplikt och rimmar väl med den självständi-
ga Sol som genom nästan exakt konjunktion utsläcker krigaren Mars. Man 
kan dock ana ett eller annat krigiskt tidigare liv som nu slussats över till 
denna jordevandring som dålig karma att omforma och vända till något 
bättre! Impulsen till omformning och förbättring ses av att både Sol och 
Mars vilar i den goda Venus händer! Det kan nämnas att avslutade relatio-
ner med kvinnor (Venus) på ett besynnerligt sätt alltid blivit startskottet 
till personlig förbättring. Efter en avslutad relation återupptogs avbrutna 
högskolestudier och vid ett annat tillfälle räckte några möten med ”spor-
tig” kvinna för att undertecknad efter 20 års rökande direkt hörde upp 
med ovanan. Det är idag 15 år sköna rökfria år sedan.

 Eftersom så mycket energi förlagts till karma-, skapar- och ledar-
skapshuset kan man inte nog understryka ascendenthärskarens betydelse 
för att förstå just denna karta. (Alla kartor är unika och kräver en egen 
rangordning av budskapens betydelse.) Tvillingarna i öster är så obunden 
och neutral att den inte ens betraktar sin egen härskare Merkurius som 
en fördel eller ”verksam välgörare”. Men det är precis som det idealt ska 
vara med rapportörer och journalister: skrivpennans planet är en neutral 
framläggare av fakta (eller gudarnas rådslut). Den som noterat den po-
litiska vänstertonen här och var i boken, och ogillar den, ges således det 
frustrerande beskedet att detta är gudarnas syn  eller den objektiva san-
ningen om Sverige! Merkurius är verksamt neutral, ägs av en essentiellt och 
verksamt god Venus och är vidare väl placerad i det lyckosamma femte, 
vilket antyder god karma från tidigare liv som har med kommunikation i 
kombination med estetik att göra. Kanske var den här själen i något tidiga-
re liv musiker, författare, matematiker eller något annat av Merkurius mer 
abstrakta eller Luftartade uttryck. Inte minst ansågs Merkurius egyptiska 
motsvarighet guden Thoth vara astrologins uppfinnare! Därtill är Merku-
rius hela horoskopets atma karaka, dess själssignifikator. Detta är plane-
ten som i sitt tecken uppstått det högsta gradtalet av alla (förutom södra 
månnoden som inte räknas). Atma karaka indikerar vartåt själen strävar i 
detta liv, dess intentionalitet! Ja, givet att Merkurius agerar på basis av sin 
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disponent Venus och i 5e huset för ”den goda lyckan”, måste författaren 
åtminstone ha gjort något rätt i ett tidigare liv! Blandad kompott i 5, precis 
som i Sverigehoroskopet, men med en diametralt motsatt intentionalitet. 
För att inte blanda äpplen och apelsiner ska jag nämna nationalkartans 
atma karaka. Jag utelämnades eftersom definitionen av vad en folksjäl är 
avgör om den kan ha en egen aktiv målsättning. Bara två av de svenska 
planeterna har ens tagit sig förbi halvtid, Solen i 16e graden av sitt tecken 
och Månen i 23e. Den senare blir Sveriges atma karaka om läsaren vill spe-
kulera över vad detta innebär – måndisponenten anfäktad av Djävulen 
och allt!

 Författarhoroskopets mesta energi är förlagd till horoskopets in-
dividualistiska mellanakt,1 men historien vore ofullständig om man inte 
noterade att Månen eller sinnelaget ligger vid ascendenten och via sin 
disponent direkt kopplar samman med ”själens åtrå”, kommunikationens 
Merkurius. Detta sinne har mot sig – i opposition – något som närmast kan 
liknas vid en sparringpartner. För äktenskap är den Stora Illgöraren Sa-
turnus i 7e huset ett sänke, kan upplevas slöa ned och hämma individens 
egen framfart, åtminstone om ascendenthärskaren, Solen, etc, antyder mer 
fart och fläkt.  (Undertecknad valde efter fyrtio singelstatus, samtidigt med 
barnlöshetsbeslutet.) Men planeterna fyller flera funktioner samtidigt, och 
ur perspektiv av hinduismens ”bästa hus”, det 9e, blir därför den univer-
sella Dharman – här representerad av Vattenbärarens härskare Saturnus en 
lika viktig planet som den personliga Månen i öster. Likt en avatar nedsti-
ger  Saturnus från sitt nionde för att sparra det personliga sinnelaget och 
indirekt stimulera den underliggande ascendenthärskaren Merkurius (jfr. 
inspirationen från kvinnor, nämnd tidigare). Flera indikationer stämmer 
som hand i handske med att den här boken skrivits. Här finns ett genuint 
(om än generande sent väckt) intresse för vari det goda ledarskapet (5e 
huset) består och vilket styresskick som bäst gagnar mänskligheten (tänk: 
Vattenbäraren som den all-inkluderande principen bland de mänskliga 
zodiaktecknen). Med den här kartan kunde boken helt enkelt inte blivit 
värst annorlunda. Mars som en gruffigt aggressiv ton som dyker upp här 
och var i texten (trots redaktionell efterputsning). Den dämpas av Sol-Vå-
gen som skiner starkare och i sin tur på djupet disponeneras av en Venus 
som alltid sockrar anrättningarna för att göra dem mer aptitliga! Astrolo-
gin är verkligen ett symbolspråk kapabelt till att fånga fenomenet i dess 
många schatteringar.

1 Den naturliga zodiakens  Lejon/5e, Jungfru/6e, Våg/7e och Skorpion/8e.
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 För den formellt intresserade införskaffade författaren 1995 en 
kandidatexamen med religionshistoria som huvudämne, men också lite 
konst, psykologi och filosofi. Magisternivån har säkert passerats med åren 
och perioder av intensiva fördjupningsstudier, men läsaren har nog gissat 
hur viktigt formella titlar är för ett födelsehoroskop med halshuggna Ketu 
– ”varit där, gjort det” –  i tionde makt- och prestigehuset.

 Sverige var trots allt ett ganska bra land för undertecknads horo-
skoptyp, till dess att landets första planetära cykel (Venus) nådde sitt slut. 
Sådana här ”klimatväxlingar” ser tydligen själarna medan de är ”i Him-
melen”. Hypnosterapeuten Michael Newton kunde under 30 års praktiskt 
arbete börja forma sig en idé om själens tillstånd mellan jordeliven via en 
egenutvecklade teknik som lät klienten gå djupare än normalt i hypnos. 
Det som framkom av berättelserna från ”livet mellan jordeliven” var att 
vissa själar förefaller ha mer frihet än andra. En del framstod som nybörja-
re i det jordiska och för dessa fanns änglaliknande mentorer som i princip 
bestämmer åt de ”unga” själarna var och när de återföds. En snabb blick 
på författarens karta antyder en som haft mänsklig form många gånger 
redan, men möjligen ska man inte förväxla Buddhi/Merkurius med Atma/
Solen. Merkurius som atma karaka är vad själen åtrår medan Solen själv 
bara har börjat sin vandring genom den sociala balansens tecken Vågen.2 
Enkelt uttryckt verkar det finnas fler återfödslar på just Vågens tema. När 
en själ känner sitt mätt på Jordens utbud av erfarenheter och därtill har 
bränt de karmiska banden, är det väl ingen som vet…

Kuriosum

Som så ofta med Merkurius informationsantenner uppsnappades en pas-
sande pusselbit efter att boken var färdig... Hade inte författaren fötts i so-
cialt tillmötesgående Vågen utan i mer frigående Tvillingarna, skulle den 
här boken i än högre grad ha kunnat låta som den amerikanska författaren 
Henry Thoreau i hans essä Social olydnad från 1849. Den har beskrivits så 
här: ”’Motstånd mot kontrollen av civilsamhället’ är en essä av den ame-
rikanska medlemmen av transcendentalistskolan3 Henry David Thoreau. 
Författaren argumenterade för att individer inte skulle tillåta regeringar 

2 Den hinduiska avashta-läran om planeternas åldrande utelämnades här. 
Men förd på tal måste det inflikas att planeter i de negativt polariserade tecknen 
åldras baklänges. En Sol i Fiskarna är t.ex. ”nyfödd” i tecknets 30e och sista grad!”

3 Under inspiration av nya insikter i österländskt tänkande lärde skolan att  
livets grund är andlig, inte materiell.



Folksjäl–somienfilterbubbla

386

att köra över eller få deras medvetanden att förtvina, att individen har en 
skyldighet gentemot sitt samvete och en plikt att undvika en sådan und-
fallenhet att regeringar gör dem till medskyldiga verktyg i utövandet av 
orättfärdighet. Thoreau motiverades delvis av sin avsky inför det ameri-
kanska slaveriet och kriget mot Mexiko.”

 
 De paralleller som ändå finns mellan Thoreau och den här boken 
(tydligt i valet av ett stycke om Sverigehoroskopets förhållande till 9e sam-
vetssektorn), blir synliga vid uppritandet av amerikanens karta med Solen 
i 1a huset (säker födelsetid saknas). Likheterna talar sitt tydliga språk, inte 
minst amerikanens intellekt (Merkurius) i Tvillingarnas 10e grad i gradex-
akt matchning med undertecknads ascendent och troligtvis sinnelagets 
Måne på nästan samma ställe. Lika viktigt är att båda har en dominant 
representant för samvetet – Thoreaus Saturnus i ”noetiskt” härskarläge i 
9e samvets-, religions- och filosofihuset i Vattenbärarens tecken (förnuft 
över instinkt). Undertecknad har samma niondehusägare nedsjunken till 
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ett  prominent hörnhusläge som ”sparringpartner” till den egna personan 
(gradexakt opposition till den personliga Tvillingascendenten).

 Dessutom föddes den uttalade amerikanska antikapitalisten (som 
tidigt såg att nationen var på väg i fel riktning) med den stora förmögen-
hetens Jupiter som verksam illgörare samt i Olyckans 6e hus. Den stora för-
mögenhetens planet är alltid en verksam illgörare för fritt tänkande Tvil-
lingarna i 1a huset då expansiv imperialism av nödvändighet blåser upp 
och vanställer den exakta Merkurius budskap. En likadant placerad Jupi-
terSkorpion hade som sagt även undertecknad. Hur många barn hade vid 
åtta ännu den okuvliga experimentlustan (alternativt vägran att acceptera 
denna världens begränsningar) att de sökte kommendera sin kropp och 
lära den ”andas under vatten” i tvättstället? Jag kämpade verkligen, men 
gav efter några rejäla kallsupar upp och insåg ”empiriskt” att Luft och 
Vatten aldrig kan bli vänner! Om Vattenbärare och Skorpion, Luft över 
Vatten, tecknar förnuft över instinkt, blir inklusionen av det 6e fiendehuset 
något som för både Thoreau och undertecknad påminner om ett ”gnos-
tiskt” eller dissociativt förhållande mellan den Rationella och den Irratio-
nella Själen. ”Verksamt ond Jupiter i Vattenelementet” kan också utläsas 
som att båda föddes i en tid som föga gagnar dem som redan passerat den 
Vegetativa Själens tendens att dra ner under vatten ytan och dess aldrig si-
nande ström av begär och ”måste ha”. Thoreau kunde nog aldrig ana4 hur 
djupt den annalkande vetenskapliga materialismen skulle degradera be-
folkningars medvetande och vilka offer den vanliga medborgaren skulle 
tvingas till när västerlandets stater en efter en kapades, bakbands och slut-
ligen  ersattes av Näringslivet – samlingsbeteckning för den principlösa 
lägre livsformens ego-beteende. När Människans existensnivå upptar och 
kanaliserar den Vegetativa Själen som dominant egenvärde uppstår just 
det kristendomen indikerade med ”Syndafallet”. 

 Horoskopparallellerna visar hur lagbundna Former ger förvå-
nansvärt igenkännbara effekter. För den som började med att smygtitta 
på författarbeskrivningen väntar ett tjockt ”stimulanspaket” som kopplar 
ihop Platons Former med astrologins symboler, våra inre förnuftsprinci-
per projicerade mot rymden – själens sätt att skola sig själv under vistelsen 
på denna planet. Den som kan lösa korsord eller montera en IKEA-möbel 

4 Eller kanske det var just det Thoreau kunde. Det som i hans karta är en 
för de högre strävandena toxisk Jupiter-Skorpion är för USA-horoskopet en ”god” 
Skorpionascendent. Också hans placering i Vattenbäraren anknyter till hemlandets 
sinnelag, Månen-i-Vattenbäraren. Jfr. den här bokens tes, att ”rätt” zodiaktecken 
närapå ger en räkmacka in i vår bekymmerslösa Elit.
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kan också utan större ansträngning bli astrologisk teckentydare. Det gäller 
bara att memorera nyckelorden, veta vad de betecknar och något om hur 
de kan tänkas modifiera varandra. Fantasin/Månen öppnar för Solen.
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