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Astrologi  &  Behov 

 

Astrologien har adopteret forskellige psykologiske input i det 20.årh, specielt siden 1970’erne. Mange 
kender f.eks. til elementer fra Jungs psykologi, som især Lis Green har været eksponent for.  I det følgende 
vil jeg anvende elementer fra den amerikanske behovs-psykologi.  

Planeterne er behov; tegnene er måden, som behovene kommer til udtryk på; aspekter viser samarbejde 
eller oftest kollision af behov. Huse viser gennem tegn og planeter hvilke behov, som forbindes med huset. 

Planeterne 

Solen er behovet for (selv)identifikation. Hvordan man udtrykker sin væren og individualitet. Dette behov 
er efterspurgt i dag af samfundet, langt mere end tidligere. Solen spillede f.eks. i den græske astrologi ikke 
nogen større rolle, men var altid faderen, ikke personen selv.  Solen er også det begribende (noein) 
intellekt.  NB: Solen modtager ’identitet’ fra Månen.  

Månen viser gennem tegn det største behov man har, f.eks. Månen i Vædder er et behov for at være nr. 1, 
i.e. konkurrerende.  Månen fortæller noget væsentligt om selvopfattelsen (som kan være mere eller mindre 
rigtig).  Dernæst viser månen, hvordan det erfarende intellekt fungerer og søger at lære livet at kende på. 
Endelig viser Månen, hvordan man plejer andre – eller tager sig af andre. Månen er multi-funktionel.  Se 
senere en specifikation af Månen i de tolv tegn.  

Merkur viser, hvordan det analyserende intellekt fungerer.  Merkur viser, hvordan man udtrykker sig 
mundtligt og skriftligt.  Endvidere, hvordan man møder andre.  

Venus viser, hvordan man vil tilfredsstille sit behov for parforhold. Dernæst viser Venus, hvordan den 
sociale intelligens kommer til udtryk.  

Mars viser, hvordan man handler og hvordan det seksuelle behov kommer til udtryk. 

Jupiter er behovet for ekspansion og vækst.   

Planeterne Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er ikke så påvirket af tegnene.  De fungerer derfor mest 
gennem huse og aspekter.  

Saturn er behovet for anerkendelse og position; Uranus for nytænkning og individuation (adskillelse fra det 
kollektive) gennem anerkendelse (mere end frihed; jf. Frankfurter-skolen). Neptun for sammensmeltning, 
idealer, æstetik og drømme. I aspekter virker Neptun altid som en forstærker også. Pluto er behovet for 
dybde, transformation – og undertiden magt. 

Ascendanten viser, hvordan man udtrykker sin persona eller maske. Det har meget med kropssproget at 
gøre. Hvordan man taktisk forfølger sine mål.  Ascendanten farver alt i horoskopet.  

Tegnene 
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Vædder: På en fokuseret, hurtig, autonom og konkurrerende måde. Vil akkumulere sejre (være nr. 1.) 
Svaghed: glemmer nederlag og lærer kun langsomt af dem.  

Tyr: På en fokuseret, autonom, men langsom og nydelsesbetonet måde. Vil akkumulere besiddelser. 
Svaghed: Kan mangle elegance i handling og håndtering. Føler sig ofte kejtet.  

Tvilling: på en ufokuseret, mental (ofte velbegavet) hurtig, og heteronom måde. Vil akkumulere analyser. 
Svaghed:  Vil  opleve og forstå for hurtigt. Lærer kun langsomt at vente (tålmodighed).  

Krebs: På en fikseret, sensitiv, varm og heteronom måde. Vil akkumulere ’rigtige’ eller rene følelser. 
Svaghed: Selvfølelse for meget knyttet til følelser. Ønsker for meget at undgå akkumulering af negative 
følelser. 

Løve: På en delvis fokuseret, charmerende, autonom og ’konge-agtig’ måde. Vil akkumulere noget 
storslået. 

Svaghed: Afviser alle, som ikke klarer sig godt. Lærer kun langsomt at forbinde sig med det gennemsnitlige.  

Jomfru: På en fokuseret, skarp, samvittighedsfuld, hjælpsom og heteronom måde. Vil akkumulere /opnå 
perfektion.  Akkumulerer (selv)udvikling.  

Svaghed:  Er for selvkritisk, men lærer gerne og kan som sagt  opnå stor (selv)udvikling med tiden. 

Vægt: På en upartisk, heteronom, objektiv, traditionel og ofte elegant måde.  Vil akkumulere objektivitet. 
Svaghed: Kræver accept og/eller opmærksomhed ellers bliver tegnet aggressivt (gælder især kvinder) eller 
apatisk (begge køn) 

Skorpion: På en stærk fokuseret, ofte fikseret, motiveret, dybdegående (passioneret), kontrolleret, kritisk 
og sårbar måde.  Akkumulerer indsigt (men behøver ikke tage ved lære af den).  

Svaghed:  Tåler ikke afvisning, såres for let, kræver ’respekt’.  

Skytte: På en ufokuseret, autonom, livlig, varm, storslået, ofte overdreven måde. Akkumulerer viden og 
oplevelser.  

Svaghed. Kræver målsætning; bliver ellers overfladisk og kunstfærdig.  

Stenbuk: På en fokuseret, autonom, disciplineret, alvorsbetonet, perfekt, ansvarlig og ofte praktisk og 
ambitiøs måde (vil noget). Akkumulerer metoder.  

Svaghed:  Kræver anerkendelse ellers udvikles stærk selvkritik (akkumulering af bitre erfaringer).  Er ikke 
timet nok i forhold til muligheder.   

Vandmand:  På en skiftevis fri/afhængig, åben/lukket,  heteronom, men nysgerrig og humanistisk måde. 
Akkumulerer ideer. 

Svaghed: Kræver både tryghed og frihed for at fungere. Handle ofte på en a-personlig eller ’aseksuel’ måde.  
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Fisk: På en ufokuseret, drømmende/idealistisk, heteronom og blød, alligevel ofte pertentlig måde. 
Akkumulerer idealer.  

Svaghed: Uden idealer eller visioner, bliver tegnet kontant og yderst direkte.  

 

Månen i tegn 

 

Månen udgør som sagt det største behov, man har, hvilket ses af Månens tegn.  

I vædder: Ønsker at konkurrere med andre og være nr. 1 

I Tyr: Ønsker at opleve, eller samle på, materielle eller æstetiske (kunstneriske) værdier.  

I Tvilling: Ønsker at opbygge intellektuel prestige samt prøve lidt af hvert  (forskelligt) 

I Krebs: Ønsker at tage af andre samt finde tryghed og egne rødder. 

I Løve: Ønsker at være konge, dvs. gøre alt på en storslået måde. 

I Jomfru: Ønsker at give service til andre, gennemskue og udvikle sig hele tiden. 

I Vægt: Ønsker social prestige og objektivitet. Vil gerne gøre sig bemærket. 

I Skorpion:  Ønsker at forske eller finde ned bag tingenes overflade. Ønsker selvbeskyttelse.  

I Skytte: Ønsker at opleve livet i flere dimensioner, f.eks. ved at rejse, prøve forskellige job.  

I Stenbuk: Ønsker at få anerkendelse indenfor sit område. Hjælper andre på en praktisk måde. 

I Vandmand: Ønsker frihed/tryghed på samme tid. Behov for at udveksle ideer. 

I Fisk: Har et stort behov for at være medfølende og erfare kunstneriske eller spirituelle dimensioner.  

 

Maslows behovspyramide 

Den grundlæggende ide med denne pyramide er, at når grundlæggende behov er tilfredsstillet, søger 
individet mod tilfredsstillelse af højere behov.  De grundlæggende behov er de fysiologiske behov. 
Modellen er derfor også sociologisk. Mange fattige mennesker rundt omkring i verden bruger al deres 
energi på blot at tilfredsstille de fysiologiske behov.  Set oppefra er behovene følgende: 

 

Selvrealiserings behov :  (at sætte sig mål (Pluto)  udvikle kreativitet (Neptun, Uranus)  at eksperimentere 
(Uranus) , at skabe ( Uranus, Neptun) 
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Præstationsbehov (at have status, at værne sin egen identitet, at få anerkendelse). Solen, Mars og Saturn. 

 

Sociale behov (at være i et fællesskab, gruppetilhør, kontakt med meningsfæller).  Merkur, Venus og Jupiter 

 

Sikkerhedsbehov (at få sikkerhed, beskyttelse og faste rammer).  Månen og Saturn 

 

Fysiologiske behov (at spise sig mæt, sove trygt, få varme). Alle planeter.  

 


