
En hellenistisk forudsigelsesteknik 
 

Zodiacal releasing er en flere tusinde år gammel teknik, der først beskrives i Vettius 

Valens’  Anthologia (2. årh.). Teknikken bruges til at inddele livet i kapitler og afsnit. 

Af Anni Frank 

Vettius Valens’ Anthologia er vores ældste kilde til forudsigelsesteknikken Zodiacal releasing (herefter ZR). 

Chris Brennan er en af de astrologer, som i moderne tid har gjort en indsats for at gøre teknikken kendt. 

Chris Brennan er en komet på den astrologiske stjernehimmel. Han er en ung amerikansk astrolog, der 

allerede som 16-årig begyndte at studere astrologi. Da han var 21, gik han ind i Project Hindsight, som er en 

non-profit organisation, der arbejder med at oversætte hellenistiske astrologiske tekster. Hellenistisk 

astrologi opstår i slutningen af den hellenistiske periode (323 f.kr. - 30 f.kr). 

Chris Brennan er en produktiv astrolog, som laver online kurser i Hellenistisk astrologi, øjebliksastrologi og 

elektionsastrologi. Han producerer også et astrologisk podcast-program, som jeg nyder at lytte til over en 

kop dejlig te og et lille stykke chokolade. Brennan har desuden udgivet sin første bog – ’Hellenistic 

Astrology: The Study of Fate and Fortune’ (USA 2017). Sidst men ikke mindst har han gjort ZR tilgængelig 

ved hjælp af en fremragende powerpoint-præsentation. ZR omtales af af Vettius Valens* i  værket 

Anthology bog 4, kapitel 4-10. Vettius henviser ydermere til en Abraham som sin kilde. Man finder en 

lignende teknik i vedisk astrologi, kaldet Dasha. 

ZR er velegnet til at inddele livet i kapitler og afsnit, for eksempel karriere, forhold og helbred. I eksemplet 

Peter Brixtofte ser man, at han har sin peak-periode fra han er ca. 28-43 år. I denne periode bliver han i 

1978 valgt til  Farums kommunalbestyrelse og i 1985 valgt til borgmester. 

Man bruger de arabiske punkter som det kendte Lykkepunkt (herefter LP) og det mindre kendte spirituelle 

punkt (herefter DSP). DSP associeres med Solen og siger noget om ens intellekt og vilje, det aktive princip i 

et menneske. DSP kan bruges til at se på en persons karriere eller offentlige liv, hvornår den mest gunstige 

periode indtræder, og hvornår en mindre god periode indtræder. LP associeres med Månen og bruges til at 

studere en persons krop, helbred og personlige forhold. 

Jeg har valgt at bruge Peter Brixtofte som eksempler, da hans fødselstid er nøjagtig, og vi har en masse 

veldokumenterede begivenheder fra hans liv. Det har man nemlig brug for med denne teknik. LP og DSP  

udregnes ved hjælp af AC, Solen og Månen, og da AC bevæger sig med en pæn hastighed, kan disse to 

punkter hurtigt ændre tegn. LP og DSP er grundpillerne i ZR teknikken. 

Hovedformel: 

For et dagshoroskop gælder: AC + Månen - Solen = LP. AC + Solen – Månen= DSP. 

For et nathoroskop gælder:  AC + Solen - Månen = LP. AC + Månen - Solen = DSP. 



Den kvikke læser har sikkert lagt mærke til, at det er den samme ligning for dag-LP som for nat-DSP. Altså: 
Du skal bruge den udregnings-metode, der laver om på dag- og nat-udregningen. I Argus skal du vælge den, 
der hedder kontinental for lykkepunktet. Argus kan desværre ikke beregne det spirituelle punkt. 

Peter Brixtoftes horoskop 

Vi begynder med Brixtofte, som har LP 21-33 Vandbæreren og DSP  29-23 i Jomfruen. Brixtofte’s  ZR starter 
derfor fra Jomfruen. Man kan se på fig.1., at Jomfruen varer 20 år. Så de første 20 år af hans liv er Jomfruen 
aktiveret. Det næste tegn er Vægten, som varer 8 år. Det næste er Skorpionen, som varer 15. Og så 
fremdeles. 

 

 

Fig.1 

 

Hver af disse perioder kan opdeles i tre underperioder. Jeg vil ikke gå i detaljer med det tekniske ved dette, 

da der findes programmer, der kan udregne det (Se links sidst i artiklen). I diagrammet kan man se, at N1 

svare til år. N2 svare til måneder, osv. Se fig. 2. 



Fig.2 

 

 

Udregningen for niveau 1 og 2 for Brixtofte, ser således ud fig.3.. N3 og N4 kigger vi på senere. 



Fig.3 

Identifikation af peak-perioder 

Nu skal vi finde Brixtoftes peak-perioder, og det gøres ved at lokalisere de tegn som befinder sig 0, 90 og 

180 grader fra LP. Vi kan også sige, at 1. hus, er det tegn LP står i, 4. hus er det 4. tegn fra LP, 7. hus det 7. 

tegn eller det, der ligger lige overfor LP. 10. hus er det 10. tegn fra LP.  Disse tegn er peak perioder. 

På N1 er alle de 4 peak tegn vigtige, da ikke alle kan nå det 1. eller 10. tegn fra LP. 

I N2, N3 og N4 inddeler man det i stærke og mindre stærke. Det 1. og 10. tegn er stærke perioder. Det 7. 

tegn moderat vigtigt og 4. tegn svagest 

 

 

 

 



 

 

Fig.4 

Nu ”frigør” man DSP og rykker det frem til næste tegn, se fig.4. I Brixtofte’s tilfælde er Vægten aktiveret fra 

20 til 28 år. Rykker vi en gang mere, kommer vi til en peak-periode, nemlig et tegn, som er 90 grader fra LP.  

Brixtofte’s peak-perioder er de faste tegn Tyren, Løven, Skorpionen og Vandbæreren. Fra han er 28-43 år er 

han i en peak-periode. Da vi har frigjort fra DSP, viser det højdepunkterne i hans karriere. Det er kun LP, 

man bruger til at finde peak-perioderne med. Man gør det ikke med DSP. 

Peak-perioderne er ikke nødvendigvis gode eller dårlige. De er bare mere aktive perioder, hvor der kan ske 

ting. Kvaliteten af perioden afhænger af herskeren over tegnet, om der er en planet i tegnet, og hvad dens 

natur er. Planeter, som enten er i opposition eller i kvadrat til det aktiverede tegnet, giver et vink om, 

hvordan perioden opleves. 

Teknikken sect 

Og det fører os til den teknik, hvor man inddeler planeterne i grupper, kaldet sect på engelsk. Jeg har 

skrevet en separat artikel om sect i sidste nummer af Stjernerne. Inddeling af planterne i sect giver et godt 

praj om, hvorvidt en periode bliver god, dårlig eller begge dele. 

Her en kort beskrivelse. Man deler planeterne i to grupper, en dag- og en nat-gruppe. Et tegn der er i 

konjunktion/kvadrat/opposition til en god planet repræsenterer en god periode. De tegn der er i 

konjunktion/kvadrat/opposition til en dårlig planet repræsenterer en dårlig periode. 



De mest positive og negative planeter er bestemt af deres sect/gruppe. Til dag-horoskoper hører Jupiter og 

Saturn. Venus og Mars hører til nat-horoskoper. I nat-horoskoper er Venus mest positiv og Saturn mest 

negativ, fordi Saturn er modsat sin sect. Jupiter og Mars bliver så mildere i deres udtryk. 

I figur 5. kan man se spektret fra god, til mindre god, til dårlig og til værst. 

Fig.5 

 

I en peak-periode med en malefic i tegnet, bestemmes det, at hvis det for eksempel er Mars i et 

daghoroskop, så vil denne periode blive udfordrende. Hvis det derimod er Saturn, der står der, i tegnet for 

daghoroskopet, så vil det blive en moderat besværlig periode, da Saturn er moderat/svag i sit negative 

udtryk i et dagshoroskop. Se note for mere om sect. 

I Brixtofte’s tilfælde, er hans peak periode Skorpionen, se fig.6. Venus og Jupiter aspekterer Skorpionen 

med et 90 grader aspekt. Hans peak periode bliver derfor farvet af gode og positive ting. Han blev valgt ind i 

Farums kommunalbestyrelse og senere den 19. november 1985 valgt til borgmester. Han blev endda kaldt 

kongen af Farum. De tegn Venus og Jupiter aspekterer med 0, 90 eller 180 grader (Tyren, Løven, 

Skorpionen eller Vandbæreren) vil i hans tilfælde opleves meget positivt. Derimod vil Tvilling, Jomfru, 

Skytte og Fisk opleves problematisk, da Saturn og Mars aspekterer disse tegn. 

 



Fig.6 

Straks ser tingene anderledes ud, når han skifter til Skyttens tegn. Det gør han i april 1992 til februar 2004. I 

sin iver for at sætte skatten ned, bygge boliger til studerende og skaffe arbejde til alle, bevægede han sig 

længere og længere over på den forkerte side af loven. 

Saturn og Mars aspekterer Skyttens tegn. Når DSP derfor bevæger sig ind i et af de tegn, de to banditter 

(Mars og Saturn) aspekterer med et 0, 90 eller 180 grader aspekt (Skytte, Fisk, Tvillinger og Jomfru), bliver 

det en periode med store forhindringer og udfordringer. 

Allerede i 1990 skriver Ekstrabladet om hans ledelsesmetoder, men det kommer der ikke noget ud af, 

måske fordi han stadig var i sin stærkeste peak-periode (10. tegn fra LP). I 2002 skriver Ekstrabladet igen 

om hans udskejelser med exceptionelle gode middage og dyre rødvine, det hele for borgernes penge, og 

om forretningsaftaler eller rettere sagt vennetjenester. At kommunen har betalt 9 millioner kr. for meget 

for et stykke entreprenør arbejde, mod at firmaet donerede samme 9 millioner kr. til Farum boldklub. Men 

denne gang slap han ikke så let. Det sørgede Mars og Saturns kvadrat for. 

Og nu kommer vi til de andre niveauer. Som det ses af fig. 7., er der den dag, hvor Ekstrabladet afslørede 

Brixtofte i 2002, bevægelige tegn på alle fire niveauer N1 Skytte, N2 Tvillinger, N3 Fisk, N4 Tvilling. Det vil 

sige, at Mars og Saturn aspekterer disse tegn med 90 og 180 grader, og det er dermed en tid med store 

udfordringer. Han bliver politianmeldt, og de næste par år er han igennem hele fire retssager. Læg mærke 

til, at tre af de fire niveauer ikke bare er tilfældige stjernetegn. N1 er Brixtoftes soltegn. N2 og N4 er i 

Tvillingerne, hvor hans AC ligger. 

 



Fig.7 

 

 


