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Er det dypere årsaker til at et menneske 
blir født på et visst klokkeslett og på et visst 
sted, eller er det bare tilfeldige faktorer som 
ligger bak? Og hvilke konsekvenser har den 
økte bruken av keisersnitt?

På Norsk Astrologisk Forenings vårseminar med 
Wendy Stacey kom det opp et interessant tema i 
forbindelse med teknikker for korrigering av fød-
selshoroskopet. Wendy arbeider nå på en doktor-
grad i sosiologi, der hun forsker på forandringer 
i fødselstidspunkter som følge av keisersnitt og 
bruk av medisiner for å fremprovosere fødsler. 
Ifølge astrologien har klokkeslettet for fødselen 
stor betydning. La oss si at en person blir født kl. 
12, når Solen står midt på himmelen og Ascen-
danten peker mot for eksempel Skytten. Denne 
personen vil ha betydelige forskjeller i horosko-
pet sammenlignet med en som blir født om mor-
genen samme dag, med for eksempel Solen i 12. 
hus og Ascendanten i Fiskene. 

To forskjellige forklaringsmodeller
Er det en dypere hensikt bak selve fødselstids-
punktet? Astrologer har forskjellig syn på dette. 
Den sentrale læresetningen i astrologi er at Ma-
krokosmos g jenspeiles i Mikrokosmos. Mennesket 
(Mikrokosmos) er en refleksjon av alle energiene 
som finnes ute i Makrokosmos, altså Solsyste-
met, i det øyeblikket man blir født. Noen astrolo-
ger vil si at man ikke skal legge en dypere betyd-
ning i dette. Det er slik verden fungerer, og dette 
er noe som skjer ifølge etablerte naturlover. En-
hver ting, hendelse, dyr eller menneske blir på en 
måte “preget” eller “stemplet” med de energiene 
som er til stede i tilblivelsesøyeblikket for denne 
tingen, hendelsen, dyret eller mennesket. 

Andre astrologer foretrekker en mer åndelig 
eller esoterisk forklaring. Ifølge dem er horosko-
pet et symbol på energier som er til stede i Kos-
mos i fødselsøyeblikket. Dette er imidlertid bare 
et ytre bilde på indre og åndelige forhold. Klok-
keslettet for fødselen er ikke et tilfeldig øyeblikk. 
Tiden er valgt ut fra åndelige årsaker, lover og 
prinsipper. Det er menneskets karma fra tidlige-
re liv som avgjør hvor og når man skal fødes inn 

i det nye livet. Åndelige forskere som Rudolf Stei-
ner, Edgar Cayce og forskjellige teosofer og kab-
balister har gitt detaljerte beskrivelser av denne 
prosessen: 

Når et menneske dør, bærer det med seg sine 
tilegnede evner og egenskaper inn til “den an-
dre siden”. Disse evnene og egenskapene er til-
knyttet de forskjellige planetariske kreftene i 
Kosmos. For eksempel er handlekraft og initia-
tiv koblet opp til Mars. Evnene og egenskapene 
som mennesket har tilegnet seg gjennom de jor-
diske inkarnasjonene, bestemmer hvordan dette 
mennesket klarer delta i eller forbinde seg med 
de forskjellige “stedene”, “nivåene” eller “sfærene” 
som den åndelige verden består av. Disse åndeli-
ge sfærene er i den fysiske verden representert av 
Sol, Måne og de forskjellige planetene. Man kan 
si at den åndelige verdens forskjellige sfærer har 
de fysiske planetene som fokuspunkt, eller an-
kerfester, i den materielle verden.

En som ikke har utviklet så mye handlekraft 
og andre egenskaper forbundet med Mars, vil ha 
problemer med å knytte seg opp til Marssfæren 
under oppholdet i den åndelige verden i tidsrom-
met mellom to jordiske liv. Dette vil prege det 
kommende jordelivet. Personen vil bli født ned 

på jorden på et sted og til et tidspunkt 
som gir et fødselshoroskop med Mars 
i en problematisk posisjon. Dermed får 
han eller hun utfordringer som krever 
en innsats på dette området. Med an-
dre ord har denne personen fått i kar-
misk oppgave å integrere Marsenergi-
ene bedre i livet sitt. Denne prosessen 
er del i et kosmisk prosjekt som arbei-
der mot fullkommengjørelse. Når et 
menneske er fullstendig i samklang 
med alle de åndelige sfærene, vil det-
te mennesket være fullkommengjort. 
Jobben er gjort, og man behøver ikke 
inkarnere flere ganger i den materiel-
le verden. 

Bruken av keisersnitt
Wendy Staceys doktorgradsarbeid gir 
noen interessante perspektiver på det-
te emnet. Den økte bruken av keiser-
snitt og medisiner for å fremprovosere 
fødselen gjør at legepersonell i stadig 
større grad bestemmer fødselstids-
punktet. Det er en sterk økning av kei-
sersnitt over hele verden. I England har 

andelen fødsler ved hjelp av keisersnitt 
økt fra 3% i 1953 til 25% i 2008. I Nor-
ge er andelen keisersnitt nå 17% i hele 
landet, mens Oslo har 22%. Shanghai i 
Kina har en rate på 32%, og Brasil har 
hele 72%. Grunnen til den høye ande-
len i Brasil er kvinnenes frykt for at 
kvaliteten på sexlivet skal bli redusert 
etter en vaginal fødsel. Dette er altså 
ikke akutte keisersnitt ut fra medisin-
ske årsaker, men planlagte inngrep et-
ter morens ønske. I Norge er ca. 55% 
av keisersnittene akutte, mens 45% er 
planlagte. Og disse planlagte keiser-
snittene skjer hovedsakelig i kontorti-
den, når legen er på jobb.

Når det gjelder naturlige eller vagi-
nale fødsler skjer størst andel i tids-
rommet kl. 03.00 – 06.00. Også tids-
rommet kl. 06.00 – 09.00 har en 
høyere andel enn gjennomsnittet. 
Diagrammet nedenfor fra Wendys 
doktorgradsarbeid viser hvordan 193 
fødsler med keisersnitt fordelte seg 
tidsmessig: 

Stolpediagrammet viser at en stor an-
del keisersnitt skjer i kontortiden kl. 
09.00 – 17.00, med en nedgang i lunsj-
pausen. Det naturlige fødselsmønste-
ret, hvor størst andel av fødslene skjer 
mellom kl. 03.00 og 09.00 om morge-
nen, har altså blitt snudd på hodet. 
Blant de 193 keisersnittsfødslene var 
det både akutte og planlagte keiser-
snitt. Hadde man brukt kun plan-
lagte keisersnitt i utvalget, ville det 
nesten ikke vært fødsler på kvelds- 
og nattestid. Og det er planlagte kei-
sersnitt som nå øker sterkt over hele 
verden. 

Fysiske og psykologiske kon-
sekvenser av keisersnitt
Det har vært lite forskning på følgene av 
keisersnitt, men noe har man allikevel 
funnet. Det er påvist at denne type føds-
ler øker risikoen for fedme hos barnet i 
småbarnsperioden. Dessuten kan bar-
net få dårligere immunforsvar og høyere 
risiko for å utvikle allergi og astma.
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Keisersnitt fordelt på klokkeslett. Fra Wendy Staceys “Pearls of Tomorrow”.
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Kvadratur-aspektet mellom Uranus og Pluto 
er det viktigste astrologiske fenomenet nå for 
tiden. 

Astrologer har allerede gjennom fl ere år holdt fore-
drag og skrevet artikler om det som nå skjer på 
stjernehimmelen. Den fryktinngytende himmel-
guden Uranus slår seg sammen med underverde-
nens gud Pluto! Og dette er ikke i form av en snill 
trigon eller sekstil, men et kvadratur der kreftene 
står på kollisjonskurs med hverandre. Fenomenet 
kan sammenlignes med det som innen meteorolo-
gien har blitt kalt “Den perfekte storm”: to ekstreme 
lavtrykk beveger seg inn fra hver sin kant, slår seg 
sammen og danner en forrykende orkan i fellesskap.

Kvadraturet vil være i aksjon fra sommeren 
2012 og frem til våren 2015. Hele syv ganger vil 
disse to planetene stå i eksakt 90 graders vinkel 
på hverandre. Første gang var i juni 2012 og siste 
gangen vil være i mars 2015. 

For å se hvilken eff ekt dette aspektet vil ha, 
kan vi først liste opp noen nøkkelbegreper for de 
to involverte planetene: 

Uranus: brå forandringer, frihet, opprør, nye 
impulser, originalitet og vilje til å gå egne veier.   

Pluto: Destruksjon og død, men også gjen-
oppstandelse. Transformasjon og eliminasjon av 
ting som ikke lenger har livets rett.

Det er altså to intense planeter som kommer 
sammen. Går vi tilbake i historien, kan vi koble 
møter mellom disse to planetene til transforma-
sjon og oppbrudd på det politiske, økonomiske 
og sosiale området. 

Sist gang Pluto og Uranus dannet kvadraturas-
pekt, var i perioden 1931–1934. Stikkord for dette 
tidsrommet er «Den store depresjonen». Årene 
var preget av økonomisk depresjon, sosial uro og 
politisk kaos. En konsekvens av de turbulente ti-
dene var Hitlers maktovertakelse i Tyskland. 

Vi kan gå enda lenger tilbake i tid og se på den 
forrige gangen de to planetene sto i kvadratur til 
hverandre, nemlig årene 186-18. Dette kva-
draturet falt sammen med en kraftig økonomisk 
nedgangstid både i USA og Europa. Den varte fra 
1873 til 1879 og ble kalt «Den store depresjonen», 
før depresjonen på 1930-tallet overtok navnet. 

Uranus/Pluto-syklusen
Kvadraturene mellom Uranus og Pluto må ikke 
betraktes som isolerte hendelser. De inngår i vik-
tige utviklingssykluser for menneskeheten, eller 
sagt med andre ord: visse sykluser som angår 
menneskehetens utvikling refl ekteres på stjer-
nehimmelen ved forholdet mellom disse to pla-
netene. En ny syklus starter med konjunksjonen 
og ender med neste konjunksjon. 

Uranus og Pluto dannet konjunksjon 1850-1851. 
Dette markerte starten på hva som blir kalt “Den 
andre industrielle revolusjon”, eller “Den teknolo-
giske revolusjon”. I disse årene la industrien i det 
vestlige Europa grunnlaget for den kolossale vek-
sten som skulle komme i de neste ti-årene. Stål, 
jernbane, elektrisitet, ny teknologi og nye kjemis-
ke materialer er stikkord for denne epoken. 

Revolusjonsåret 1848 blir av historikere kalt 
«Springtime of the Peoples”. Det var revolusjo-
ner og opptøyer i en rekke europeiske land, og 
mange nye ideer og impulser så dagens lys. Som 
eksempel kan nevnes den sosialistiske thrane-
bevegelsen i Norge, stiftet i 1849. Dette var før 
etableringen av politiske partier, og thranebe-
vegelsen var Norges aller første organiserte po-
litiske bevegelse. Marcus Th rane hentet inspira-
sjon fra samtidige revolusjoner ute i Europa samt 
«Det kommunistiske manifest», som ble utgitt i 
1848 og skrevet av Karl Marx og Friedrich Engels. 

Disse årene var altså «Springtime» – en vår 
med såing av nye frø og nye impulser, i tråd med 
betydningen av konjunksjonen mellom Uranus 
og Pluto. Det påfølgende kvadraturet i 186-
18 inngikk i Uranus/Pluto-syklusens voksende 
fase. Sett under ett var siste halvdel av 1800-tal-
let en enorm vekstfase, der stikkordene er in-
dustrialisering, masseproduksjon og imperialis-
me. På det politiske området ser vi innføring av 

uranus kvadratur pluto
når himmel og helvete blir forbundsfeller

I doktorgradsarbeidet refererer 
Wendy Stacey til forskere som mener å 
kunne påvise en sammenheng mellom 
kriminalitet og keisersnitt. Samfunn 
med høy andel keisersnittsfødsler har 
også mye kriminalitet, ifølge blant an-
net forskeren Michel Odent. Hans te-
ori er at keisersnitt virker negativt på 
bindingen mellom mor og barn. Dette 
kan gi psykologiske problemer og de-
struktiv atferd senere i livet. 

Stanislav Grof hevder at fødselsopp-
levelsen er helt sentral for oss men-
nesker. Opplevelsen av å passere ned 
gjennom fødselskanalen er en skjell-
settende hendelse som preger oss hele 
livet. Denne erfaringen gjør at vi blir 
skikkelig forankret i den fysiske ver-
den. Tar man i stedet snarveien ut 
gjennom et keisersnitt, kan dette føre 
til at man har vansker med å forholde 
seg til den materielle og praktiske ver-
den. Man er ikke helt “rotfestet”. Grofs 
teorier er utviklet som følge av prak-
tiske erfaringer med teknikken “holo-
tropisk pusting”, som har mye til felles 
med “rebirthing”. Noen som praktise-
rer disse pusteteknikkene, gjenopple-
ver inntrykkene fra sin egen fødsel.  

Astrologiske
konsekvenser av keisersnitt
At leger og jordmødre velger fødsels-
tidspunktet, motsier ikke teorien om 
at fødselen er karmisk bestemt. Kar-
ma virker like gjerne gjennom men-
neskers valg som gjennom “naturlige” 
hendelsesforløp. En naturlig fødsel 
blir satt i gang ved at visse hormoner 
på et bestemt tidspunkt blir utløst i 
kroppen til den gravide kvinnen. Det 
er en årsaks – virkningskjede som til 
slutt leder frem til fødselen. På sam-
me vis har vi en årsaks – virknings-
kjede som leder frem til tidspunktet 
for en fødsel med keisersnitt. Denne 
hendelseskjeden skjer gjennom den 
gravide kvinnens valg og legens tur-
nusplan. Rent fi losofi sk er det ikke 
forskjell på disse to kjedene med år-
sak og virkning. Fra en åndelig syns-
vinkel er det karma som virker gjen-
nom begge. 

Økt bruk av keisersnitt gjør at det 
blir født stadig færre barn om natten. 
Med andre ord vil det være et min-
dre antall mennesker med Solen un-
der horisontlinjen i horoskopet. Siden 
Merkur og Venus følger Solen tett, vil 

også disse to planetene stadig sjeld-
nere bli å fi nne i området 1. – 6. hus i 
horoskopet. 

Vil utviklingen mot stadig fl ere kei-
sersnitt gi en kollektiv ubalanse i sam-
funnet? Det er vanlig å tolke personer 
med mange planeter under horisonten 
som mer subjektive, interesserte i per-
sonlig utvikling og kanskje mer innad-
vendte, sett i forhold til dem med ho-
vedvekt på 7. – 11. hus. Hva blir eff ekten 
dersom vi forrykker den naturlige fød-
selsbalansen og skaper et samfunn der 
de fl este blir født midt på dagen? 

Å bli født i kontortiden mellom kl. 
09.00 og 17.00 innebærer at du ikke 
kan ha visse Sol/Ascendant-kombi-
nasjoner.  Hvis du er født mellom dis-
se klokkeslettene kan du for eksempel 
ikke være Løve og samtidig ha Ascen-
danten i Vær, Tyr, Tvilling, Kreps og 
Fisk. Dersom du er Tyr, kan du ikke ha 
Ascendanten i Vær, Skytte, Steinbukk, 
Vannmann og Fisk. Det samme gjelder 
for de andre stjernetegnene. Med an-
dre ord er det mange Sol/Ascendant-
kombinasjoner som blir stadig sjeld-
nere. Konsekvensen er at Kosmos får 
færre strenger å spille på. 
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Sol/Ascendant-kombinasjoner 

som blir stadig sjeldnere. Du 

fi nner Sol i stjernetegn bortover 

langs den horisontale aksen, 

med start på Værens tegn. 

Ascendant i stjernetegn fi nner 

du på den vertikale aksen. 

De røde feltene med kryss er 

kombinasjoner som er umulige 

hvis fødselen skjer i tidsrommet 

kl. 09.00 – 17.00. Fra Wendy 

Staceys “Pearls of Tomorrow”.


