ÆRGJERRIGHET
i horoskopet
En mann med en fiolin under
armen spør en forbipasserende
etter veien til Carnegie Hall.
Den passerende ser kort på
han og sier: Øve, øve, øve!
og spør seg selv etterpå: Vil
denne mannen noen gang
klare å opptre der? Kanskje
føler han seg kallet til å gå den
vanskelige veien, og tåle den
daglige øvelsestorturen?
av Barbara Egert, Astrologie Heute
nr. 181/2016
Oversatt av Tone Pharo Toft
For bare ønske om å bli berømt er jo
ikke nok. Har han nok ærgjerrighet,
består muligheten til å nå et
mesterverk. Kanskje har han, som
mange andre kunstnere en dominant
Neptun som sammen med en optimal
Jupiter- plassering gir han idealisme,
mening og glede. Men uten Saturns
«øve, øve, øve!» vil han ikke nå sine
høye mål.
Den som vil få sine ønsker oppfylt og
nå helt frem, må ha med seg en god
porsjon målbevissthet og ærgjerrighet
og det går ikke uten Saturn. For bare
den som følger Saturns befalinger
og øvelser, får utholdenhet, evne og
den seighet som trengs for å holde
ut. Med Saturns stahet gjelder det å
disiplinere seg og aldri å miste målet
ut av syne. Noen lykkes det å vokse
utover sine egne grenser, for senere
en gang eventuelt å bli feiret. Kanskje
lykkes det også mannen som ville til
Carnegie Hall.
I enhver skoleklasse finnes det
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«strevere» som er upopulære og
blir mobbet av medelever. Det kan
fortsette til de endelig har klart
det som voksen. Det er prisen for
ærgjerrighet. Misunnelse og harme
følger gjerne dem som vet hva
de vil, og det oppstår som oftest
hos mobberne pga. deres egne
middelmådighet. Hevn kan man også

forstå som sen gjengjeld for tidlig
mobbing.
Om ærgjerrighet er sundt, eller om
noen bare kompenserer, som kanskje
senere fører til sykdom, kan man
mange ganger merke på humoren til
vedkommende og om vedkommende
tar seg nok tid utenfor fagområdet.

