
Astrologi og Farver

Lidt yderligere information

Neptun og den violette farve (fortsættelse)
En anden mulighed med Neptun og Violet er, at den på en af de to første pladser i farvetesten viser, at 
person er forelsket eller har et behov for at blive det. Violet er i farvetest bl.a. forelskelsens eller 
symbiosens farve, ligesom Neptun transitter kan vise en forelskelse. 
   Den sidste og tredje mulighed med Neptun og Violet er, at begge kan vise, om end det er mere 
sjældent, et stærkt religiøst (eller spirituelt) samt æstetisk/kunstnerisk behov. Hvis en forfatter, musiker 
eller filminstruktør vælger Neptun som en af de første to-tre farver, kan det blot vise, at der nu er ekstra 
gang i de kunstneriske talenter. 
   Neptun skal mest af alt forbindes med farven violet, men kan undertiden være rød eller blå. 

Neptun og den røde farve
Neptun er en kompleks planet at forstå. Mange opfatter Neptun som passiv og indlevende, sjælelig og 
forførende. I den græske mytologi hed Neptun Poseidon, og denne havets gud kunne pludselig dukke op 
fra havets bund og så raidede han mod land på en kæmpe muslingeskal anført af sine stridbare søheste. 
Athen er grundlagt der, hvor han spilde sin sæd i et forgæves forsøg på at forføre Pallas Athena, byens 
jomfrunalske gudinde. I dag ville Poseidon være en slags Sea Navel eller medlem af frømandskorpset. 
Han var også hestenes og ikke mindst hestevæddeløbenes gud. Der findes mennesker, som med deres 
Neptun-transitter raider og går til den. Har en person Neptun-transitter, eller måske progressive aspekter 
til Neptun, og trækker farven rød som den første eller anden farve, indikerer det i højeste grad, at 
Neptun nu er den raidende Poseidon. 

Neptun og den blå farve
Neptun kan undertiden være blå, og står her for harmoni, fred og ro samt sikre sociale forbindelse. Dette 
ses undertiden især, når Neptun danner trigoner i transit eller i radix. I det sidste tilfælde bliver blå en 
identitetsfarve i farveoplægget.  

Uranus og den gule farve
Hvis en person har markante Uranus-aspekter det kommende år, igen er transitter mere markante 
generelt en progressive aspekter til Uranus, vil en person sædvanligvis vælge det gule farvekort som en 
af de to første. Når man vælger gul på denne måde i en farvetest, er det fordi, man ønsker forandring og 
nyskabelse i sit liv. Skulle der også være andre transitter og progressioner, bliver Uranus-transitterne 
alligevel de vigtigste. Er Uranus stærk i radix, eller er der mange planeter i lufttegn, vil gul blive 
identitets-farve. 
   Flere farveforskere, bl.a. Max Lüscher, forbinder valg af gul som den første valgte farve med nogen 
stress. Man har brug for forandring, nye gøremål og forandring for at slippe af med noget stress (fra en 
fastlåst situation). Personligt har jeg lært en del af dette, nemlig at Uranus-transitter, og i mindre grad 
progressioner til Uranus, indtræder netop når, man er i en fastlåst situation, som ikke er tilfredsstillende. 
Dette kan være til et arbejde, til en kæreste/ægtefælle, til en bolig, man ikke fungerer i – og meget 
andet. I den astrologiske litteratur er Uranus som frigørelse fra en fastlåst situation uddybende beskrevet 
af f.eks. Stephen Arroyo i hans bog Astrologi, Karma og Transformation. 

Pluto som rød plus blå
Det bedste symbol for Pluto er cirklen med halvmånen i. Cirklen, solen, skal forbindes med rød eller ild, 
ligesom månen skal forbindes med blå eller vand. I farvetesten kan to farver som ’par’ godt blive 
målfarver, identitetsfarver, ressource-farver eller afvisningsfarver. Hvis en person som identitetsfarver 
vælger rød+blå, kan det være tegn på en stærk Pluto i horoskopet, eller at elementer ild og vand er 
stærke. Bliver rød+blå målfarverne er det tegn på, at vedkommende har markante Pluto-transitter eller 
evt. nogle vigtige progressive planeter til Pluto. Der vil sædvanligvis være tale om positive transitter, 
f.eks. Pluto transit trigon solen eller trigon månen (eller en anden personlig planet). 
   Den symbolske betydning af rød + blå er intensitet, mening og stærk motivation. Og, det er netop 
sådan, en positiv Pluto vil virke i radix eller som transit-planet.

Den negative Pluto og afvisningsfarver
En afgørende forståelse omkring en negativ Pluto i radix er, at Pluto ikke er konstant aktiv. Pluto har det 
med at gå i hi, eller ned i ’underverden’, hvorved den bliver mere uvirksom. En person, som f.eks. er født 



med Pluto kvadrat Venus i radix, er ikke konstant ulykkelig i kærlighed eller hæmmet i sin måde at 
relatere til det modsatte køn. Men, når Pluto er aktiv, vil personen mærke smerten fra kvadraturen. I 
farvetesten vil dette vise sig ved, at blå bliver afvisningsfarve eller den lavest rangerede ressource-farve. 
En anden mulighed er, at farven blå danner par med sort, dvs. de to farver ligger ved siden af hinanden i 
begge farve-oplæg, rækkefølgen ligegyldig. For de astrologer, som arbejder terapeutisk, vil der her være 
nogle følelsesmæssige problemer at arbejde med, som meget vel i symbolsk forstand kan forstås ud fra 
astrologien.

Udbrændt eller den gamle fighter
I farvetesten er der forskel på at være udbrændt og på at være en gammel fighter, som ikke vil give op. 
Det første ses ved, at rød bliver afvisningsfarve. Det andet ses ved, at sort og rød danner par i de to 
oplæg, eller sort bliver identitetsfarven. Begge fænomener har meget med det fortravlede samfund at 
gøre, som skaber disse virkninger. Ofte ser man dog, at transitter fra Pluto kan udløse disse to 
reaktioner. Det er ganske normalt, at en person før eller siden under de ofte langvarige Pluto-transitter 
føler sig udbrændt eller som den gamle indædte fighter. 

Ovenstående er kun et kort uddrag af tydningsmanualen, som indeholder megen 
information og mange nuancer.

Med venlig hilsen

Cosmic Mirror


