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Våren nærmer seg, behørig astrologisk markert ved Solens nylige inntreden i Væren, det
første tegnet i den kosmiske sirkelen vi alle kjenner som Zodiaken eller Dyrekretsen.
Nå har ikke en sirkel noen begynnelse eller slutt vil noen kanskje si, og de har selvfølgelig også helt rett for Zodiaken symboliserer arketypiske sykluser og prosesser, den
symboliserer totaliteten av alle tenkelige og utenkelige prosesser, den kan også sies å
symbolisere den tilsynelatende nesten uendelige spiralen av varierende erfaringer, dimensjoner og nivåer av menneskelig bevissthet, samt den faktiske opplevelsen av tilværelsen gjennom denne bevisstheten.
Selv om det finnes ulike oppfatninger av hvor himmelrommets gåtefulle kosmiske
sirkel har sin begynnelse, benytter de fleste som er orientert mot vestlige astrologiske
tradisjoner og tankegang den tropiske Zodiaken, som definerer starten på både zodiaken og tegnet Væren ved hjelp av det såkalte vårjevndøgnspunktet, punktet hvor Solens bane krysser ekvator og dagene blir like lange.
Solens årlige ingress i Væren markerer ikke bare starten på en ny astrologisk syklus,
den markerer starten på våren hvor frø spirer og blir til blomster, trær bugner av grønne blader igjen, og mange mennesker føler seg klare til å gå i gang med nye prosjekter
etter en lang vinter.
Ikke minst gjelder dette Norsk Astrologisk Forening, det har i det siste blitt jobbet
mye med å stake ut en ny kurs og visjon for fremtiden, som en del av denne prosessen
har foreningen blant annet fått på plass ett nytt styre, og interesserte lesere vil kunne
lese mer om foreningens nye styre, videre planer og visjoner for fremtiden i denne utgaven av Astrologisk Forum.
I denne utgaven av Forum vil vi ellers presentere en artikkel av Anne Britt Lund om
den progressive månen, en av de viktigste faktorene for den som ønsker og virkelig forstå de ulike større astrologiske syklusene i dybden.
Videre har Atle Skretting brakt oss ett intervju med Marianne Koch Knudsen som
holder på med å utdanne seg til jungiansk analytiker ved Jung-instituttet i København.
Marianne har blitt mye inspirert av Liz Greene og har studert astrologi på privat basis,
hun beskriver her blant annet hvordan hun kan se betydelige paralleller mellom astrologisk tolkning og jungiansk analyse.
Vår nye artikkelserie Planetære relasjoner, utarbeidet av Petter Grahl Johnstad beskriver hvordan de ulike planetene forholder seg til hverandre når de er i aspekt, og i
dette nummeret vil du kunne lese hva han har å si om Solens forhold til de andre planetene. For de som er interessert i å lære mer om aspektene fra ett esoterisk perspektiv har vi også en astrologisk godbit i form av artikkelen Tre Aspektmodeller, skrevet
av Gisle Henden.
I disse dager går også snart den store Polaris astrologikonferansen av stabelen, i skrivende stund er vi ikke sikre på om bladet vil nå ut til leserne før konferansen, men vi vil
i hvert fall rette en stor takk til arrangøren og bidragsyterne til denne konferansen for
et flott bidrag til det norske astrologimiljøet.
Vi vil med dette ønske våre lesere en riktig fin vår.
Bjørn Rune Nøkleberg
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