
3astrologisk forum nr. 4 2015 

i 2011) sett hvordan land etter land 
med diktaturer har brutt sammen etter 
folkets opprør mot sine lederes ure-
ttferdigheter og maktmisbruk. Da med 
påfølgende kaos og kriger, som igjen 
har ført til at folk flykter fra sine land. 
Og det ser vi resultatet av nå, da tuse-
nvis av flyktninger strømmer fra krig og 
elendighet mot fred og frihet i Europa. 
   På det personlige plan virker disse 
aspektene også i hver og ens horoskop, 
så folk har nok hatt diverse erfaringer 
med Pluto/Uranus kvadraturet i denne 
tiden.  
   Vi har også en artikkel om Saturn i 
Skytten. Etter å ha vært igjennom Sat-
urn i Skorpionens tegn, får vi nå beskre-
vet hvordan Saturn i Skyttens tegn kan 
påvirke oss, og hvordan vi kan bruke 
energien best mulig.
   En artikkel om asteroiden Eris og 
paradigmeskifterne, er også vel verdt å 
få med seg.
   Ellers er det tre artikler som står på 
dansk, grunnet tidspress i redaksjonen, 
men vi satser på å oversette til norsk 
etter hvert. 

Da ønsker redaksjonen alle medlem-
mer riktig God Jul og Godt Nytt År 
2016!
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