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Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000
år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende
verdenskrise, idet astrologiske undersøgelser har vist, at aktiveringen af
spændingsbetonede aspekter i hundredeårshoroskoper udløser de store kollektive
konflikter.

Da hundredeårshoroskoper, mange internationale organisationer og statsdannelser
som f.eks. EU, Tyskland og England er trådt i kraft 1.januar kl. 00:00 har alle disse
horoskoper ascendanten i begyndelsen af Vægten og Solen 10 grader i Stenbukken i
4.hus.
At de ydre planeters transitter virker stærkt i konjunktion med radixplaneterne i et
hundredeårshoroskop viser følgende eksempler: Berlinmuren faldt november 1989,
da Saturn og Neptun var i nøjagtig konjunktion med Solen i 1900-tallets horoskop.
Det daværende Sovjetunionen gik i opløsning i 1991, hvor Uranus var i konjunktion
med Solen mens Neptun var i konjunktion med Mars, da USA indledte den første
golfkrig og den lange og blodige borgerkrig i Ex-Jugoslavien brød ud samme år.

Da et hundredeårshoroskop ikke blot virker inden for sit eget århundrede, men også
for de følgende, kan vi forstå fortidens og nutidens internationale økonomiske
konjunkturer ved at studere Plutos transit i 1900-tallets horoskop.
Da Pluto gik over ascendanten i Vægten i 1973 brød oliekrisen ud, der indledte en
længere periode med global lavkonjunktur. Denne økonomiske krise var med større
og mindre intensitet mærkbar, mens Pluto gik igennem Skorpionen og 2.hus i
perioden 1984-95. Dette tiår var yuppiernes storhedstid, som var præget af en
voldsom investeringslyst, mange krak, bankskandaler og afsløringer af økonomisk
svindel. En ny optimisme bredte sig på verdens børser og finansielle markeder fra
1995, da Pluto gik ind i Skytten.

Da Pluto gik ind i 3.hus i konjunktion med Jupiter i Skytten, startede den
internationale terrorisme, samtidig med at internettet fik sit globale gennembrud og
IT-investeringsboblen begyndte på børsen i Wall Street i New York.
IT-boblen brast år 2000-01, da Pluto var i konjunktion med Uranus 10 grader i
Skytten i 3.hus, som blandt andet styrer computerverdenen og kan stå for
international organiseret terrorisme.

Da Pluto var i konjunktion med Saturn og Månen i 2008 i 1900-tallets horoskop, brød
den internationale finanskrise ud forårsaget af boligmarkedets kollaps i USA.



1900-TALLETS HOROSKOP
1. januar 1900 kl. 00:00 København 55N42 12Ø37 Zone: 1 Ø

HOROSKOPET FOR VANDBÆRERENSTIDSALDER

Horoskopet for år 2000 er som tidligere nævnt også et horoskop for de næste 1000 år
og dækker dermed en del af Vandbærerens tidsalder.
I dette horoskop er Månen i fald i Skorpionen i 2.hus i opposition til Saturn i Tyren i
8.hus, som er en del af T-kvadratet til Neptun i 4.hus.
Neptun i konjunktion med Sydlige Måneknude i 4. hus i Vandmanden, står for USA,
der har Vandmanden som ascendant i sit sjælshoroskop.
Amerika har desuden en 6. stråle personlighed for idealisme og hengivenhed, der
transmitteres af Neptun og Mars og en 2. stråle sjæl for kærlighed og visdom der
formidles af Jupiter. Det er derfor sigende at Jupiter var i nøjagtig konjunktion med
Neptun, da Barak Obama blev indsat som USA’s præsident januar 2009, der mange



steder skabte nye idealistiske forhåbninger til USA og verdens fremtid.

2000 Tallets Horoskop
1. januar 2000 kl. 00:00 København 55N42 12Ø37 Zone: 1 Ø

Månen i Skorpionen i opposition til Saturn i Tyren udtrykker også den gamle
værdikonflikt mellem Islam, der har Solen i Krebsen og Vesten og New York, som
har Solen i Tyren. Denne spænding blev udløst af transit Neptun, der formidler 6.
stråle for hengivenhed og idealisme, som styrer både USA og Islam ved World Trade
Center katastrofen 11.september 2011.
Da Neptun var i konjunktion med Uranus blev store dele at Sydøstasien oversvømmet
af den store tsunami 26.december 2004, hvorunder 235.000 mennesker blev dræbt.

T-kvadratet mellem Månen, Saturn og Neptun skaber desuden muligheder for at
illusoriske prisstigninger på boliger i Amerika (Neptun i 4.hus) kan føre til



økonomiske kriser og hjemløshed for almindelige mennesker (Månen i fald i
Skorpionen i 2.hus) og skabe uro på verdens finansmarkeder (Saturn i 8.hus).
Disse økonomiske kriser kan også skabe en transformation af nedarvede
materialistiske tankeformer, hvor mange på længere sigt vil finde nye og højere både
indre og ydre værdier. For nogle kan krisen føre til første indvielse, der kaldes
fødslen i Betlehem, som er sjæls- eller Kristusbevidsthedens fødsel i hjertet, som er
den første store bevidsthedsudvidelse til den åndelige verden på discipelskabets vej.
Kollektivt kan finanskrisen også føre til tiltrængte og nødvendige reformer og
forandringer i det nuværende internationale økonomiske system.

Da finanskrisen brød ud i 2008, var progressive Venus i konjunktion med
Pluto/Chiron konjunktionen i Skytten i 3.hus quincunx Saturn i 8.hus. Samtidig var
Pluto i konjunktion med Merkur, hvilket skabte en global krise inden for
bilindustrien, der blev hårdt ramt af den økonomiske recession.

Occupy bevægelsen startede sine demonstrationer i New York mod børsen på Wall
Street den 17.september 2011, da Jupiter var i konjunktion med Saturn i 8.hus i
Tyren, som er New Yorks soltegn. Dette aspekt kan ses som en begyndende healing
og løsning på et af de største problemer menneskeheden nu står over for, nemlig det
globale finansielle system.

USA har som tidligere omtalt ascendanten i Vandbæreren samt en 6.stråle
personlighed, der transmitteres af Mars og Neptun. Da Uranus f.eks. var i
konjunktion med Mars i Vandbæreren i foråret 2003, var NASA ude for en
rumfartskatastrofe og USA invaderede Irak.

Derfor viser den nuværende konjunktion mellem transit Neptun og 8.hus hersker
Mars i 5.hus i Vandbæreren, hen til de idealistiske unges demonstrationer Occupy-
bevægelsen har startet i New York mod det økonomiske system, der nu har bredt sig
til det meste af den frie verden.
Neptun over Mars i Vandmanden i 5.hus afspejler desuden gruppedesertering, oprøret
i mellemøsten man kalder det arabiske forår, som overvejende blev igangsat af
utilfredse unge med mobiltelefoner, NATO’s luftangreb over Libyen, men også den
stigende ungdomsarbejdsløshed, der truer mange nationer.

MÅNEN SOM UDTRYK FOR OPINIONEN

Alice Bailey skrev i 1940’erne at den offentlige mening for første gang er blevet et
udtryk for Guds vilje gennem opinionen, hvilket Månen og progressive Måne står for,
da denne skjuler 1.stråle planeten Vulkan, som udtrykker Guds og sjælens vilje.



Opinionen vil blive så stærk, at etik og menneskerettigheder vil blive påtvunget
forretningslivet, hvilket vi nu ser blandt andet gennem Occupy bevægelsen (Alice
Bailey: Hierarkiets Fremtræden (HF) 574/5).
Denne opinion vil gøre det lettere for verdens ansvarlige ledere at foretage de
nødvendige justeringer og den lovgivning og regulering af det økonomiske system,
hvilket vil øge præsident Barack Obamas mulighed for at blive genvalgt som
amerikansk præsident i 2012.

Vægtascendantens esoteriske hersker, Uranus, og progressive Måne har i de sidste 2-
3 år gået igennem Fiskene og 5. og 6.hus i 2000-tallets horoskop. Dette afspejler den
smerte og lidelse det har været for mange at miste deres arbejde og skulle udvikle nye
vaner og forsøge at finde en ny mening med deres daglige liv. Mange amerikanere
har sammen med deres børn måtte stille op i lange køer for at få et dagligt måltid
mad.
Da Månen og Uranus gik ind i Vædderen i efteråret 2011, startede man i Amerika
den nu verdensomspændende protest mod det finansielle system, hvor 1 % af verdens
befolkning stort set ejer alle de økonomiske ressourcer. Under disse aspekter vil
mange desuden få mod til at trodse autoriteterne og få inspiration til at indlede en ny
og mere spændende, udviklende og udfordrende arbejdscyklus.
For nogle kan fyringer, kaos og lidelse måske på længere sigt hjælpe dem til at finde
deres af sjælens planlagte tjenestearbejde for menneskeheden på deres åndelige
udviklingsvej.

NYT ØKONOMISK FN

Hvor Saturn står i et hundredeårshoroskop, er der i særlig høj grad uløste problemer
og karmiske forhold som skaber modstande, udfordringer og muligheder for vækst
hvis de bliver erkendt og løst.
Med Saturn i 8.hus i Tyren er et af de største problemer menneskeheden står over for,
problemet med at dele, som er en af årsagerne til sultens problem.
Dette kan løses ved at erkende, at der er nok til alle og at ingen bestemt ejer
ressourcerne og ved at etablere et internationalt økonomisk forbund eller
fordelingsorgan. I dette internationale økonomiske forbund vil alle nationer have
sæde, som kan komme til at fungere som et nyt økonomisk FN, der vil dele verdens
fælles ressourcer mere retfærdigt.

Ifølge teosofiske kilder vil de nationale valutaer med tiden stort set blive afskaffet og
erstattet af en fælles international valuta, som Euroen er et skridt i retning af. Man vil
også i stor stil gå over til byttehandel, som vort pengesystem er det karikerede symbol
på (HF 574).



Når verden er rede til at dele og klar til en omfattende økonomisk justering, vil
”finanslivets reformatorer” og indviede af 4. grad med stor kompetence gennemføre
nyere finansielle systemer, som vil fortrænge de nuværende uheldige metoder (Alice
Bailey: Hvid Magi 347, HF 564, 574).
Dette kan måske ske når Uranus år 2018-25 går igennem Tyren og 8. hus, når Pluto
2024-44 går igennem Vandmanden eller fra 2040 når progressive ascendant går ind i
Skorpionen og 2. hus.

En måde at besejre modstandskræfterne på, er ved at lade dem komme frem og få
succes i en periode, så alle kan opleve de forfærdelige konsekvenser deres
manifesterede hensigter har, som det f.eks. skete under 2. verdenskrig og Den kolde
Krig.
På samme måde er materialismens kræfter lokket frem gennem den nuværende
finanskrise, der pludseligt og uventet er blevet mødt med protest gennem de nu
verdensomspændende demonstrationer.
Finansverdenen, som har en kort hukommelse og ikke har interesse i at lære af
fortidens fejltagelser, havde vel næppe regnet med Occupy Wall Street bevægelsen.
De fleste børsfolk har nok troet krisen og den økonomiske kriminalitet nogle af dens
bedste hjerner har udtænkt, hurtigt ville blive glemt.
Danskeren Per Wimmer mener sin nye bog Wall Street at finansverden allerede nu er
ved at starte en grøn investeringsboble, der let kan skabe en ny økonomisk krise om
nogle år. Før denne nye grønne investeringsboble brister, kan de stærke investorer
tjene mange penge. Når disse sælger alle deres aktier på samme tid, vil kurserne
falde så hurtigt, at almindelige investorer igen risikerer at miste hele deres formue,
som det skete i 1929, 2000 og 2008.

2012

Pluto er tærskelens vogter og discipelskabets planet, der er forbundet med de store
kollektive kriser som menneskeheden vokser ved at stå over for. Pluto prøver åndeligt
søgende mennesker samt hele menneskeheden hvilket fører til valgkriser, der ofte er
forbundet med udfordrende karmaafviklinger. Pluto er siden 2008 gået gennem
Stenbukkens første dekanat, der er styret af Saturn der formidler 3. stråle for aktiv
intelligens, der er økonomiens, kommunikationens, filosofiens og åndsvidenskabens
hovedstråle. Dette er en af årsagerne til at mange går gennem prøvelser og
udfordringer, der vedrører deres evne til fysisk og økonomisk overlevelse, da første
dekanat i ethvert stjernetegn styrer det fysiske legeme og personligheden.
Men da Uranus, Saturn og 3.stråle også styrer astrologien, har Pluto gennem
Saturndekanatet i kvadrat til Uranus skabt en krise i den alternative behandlerkultur



men også muligheder for den esoteriske astrologi gennem transformationen af den
klassiske.

Pluto gennem Stenbukken siden 2008 har desuden ramt en række lande som er styret
af dette tegn, som f.eks. EU, Grækenland, Spanien, Tyskland, England og Japan.
Pluto har været i konjunktion med Vulkan - der ligger mellem Merkur og Solen - idet
Vulkan, Merkur og Solen esoterisk set er en syntese (Esoterisk Astrologi (EA) 127).
Stenbukken, Pluto og Vulkan styrer første indvielse og mineralriget, som forklarer
mange af de store jordskælv og oversvømmelser, som kan ses som et symbol på den
krystalliserede personligheds sammenbrud, som finder sted i det enkelte menneske og
i menneskeriget som helhed omkring første indvielse: ”Ved den første indvielse må
disciplen kæmpe med de krystalliserende og destruktive kræfter fra Vulkan og Pluto.
Indflydelsen fra Vulkan trænger ind i hans væsens inderste, mens Pluto drager op til
overfladen alt det, som er til hinder i disse lavere regioner og destruerer det” (EA 72).

Pluto og Saturn styrer tærskelens vogter, som er en del af verdensblændværket, som
er en illusorisk tankeform, der adskiller personligheden fra sjælen, der f.eks. er belyst
i filmen The Matrix. Det er menneskehedens opgave at nedbryde dette maja og
blændværk, da det er os der i sin tid har skabt det.
Tærskelens vogter er samtidig vores individuelle skygge og det vampyristiske,
separatistiske, manipulerende, angste og grådige ego alle må stå over for,
gennemskue og besejre før første indvielse bliver mulig. En af prøverne for
aspiranten og menneskeheden før første indvielse er hvordan man forholder sig
penge, som menneskeheden - med Månen og Saturn i økonomihusene i 2000-års
horoskopet - ikke ser ud til at have bestået endnu.

Den globale krise er dog langt fra forbi endnu, idet Pluto vil gå i konjunktion med
Solen 2012-15, som kan påvirke alle byer og lande der som tidligere nævnt er styret
af Stenbukken men også af Løven, som Berlin, London og Rom samt Rusland,
Frankrig, Brasilien og Italien er under indflydelse af.

Europas gældskrise ses blandt andet ved at Pluto var i konjunktion med IC i EU’s
horoskop 2010/11.

I 2012-14 vil Pluto være i konjunktion med Solen i kvadrat til transit Uranus som er i
konjunktion med descendanten, mens Saturn 2013 vil gå ind i Skorpionen i 2. hus og
aktivere T-kvadratet mellem Neptun, Månen og Saturn. Samme aspekter vil være
aktiverede i EU’s horoskop fra dets begyndelse 1. januar 1958.



EU Den Europæiske Union
1.januar 1958 kl. 00:00 Rom 41N54 12Ø29 Zone 1:00 Ø

Maja kalenderen udløber den 21. december 2012, hvor tidens planet Saturn lige er
gået ind i Skorpionen.
Da 2012-13 falder sammen med den 11-årige cyklus, hvor Solen udsender nye
solstorme, kan dette i værste fald påvirke satellitter, rumfart, flyfart, det elektriske
system og computersystemerne på Jorden med katastrofale konsekvenser til følge.
Det er en kendsgerning at al elektricitet gik ud i Ottawa-provinsen i Canada i 2001,
som videnskabsmænd fandt skyldtes udstrømninger af elektrisk energi fra Solen, som
er styret af Uranus.
Det værst tænkelige scenarie er at terrorister får kontrol over atomvåben, flere
jordskælv og vulkanudbrud samt uventede atomkraftulykker måske i forbindelse med
jordskælv og tsunamier, som vi har set det i Japan i begyndelsen af 2011.



Men da det drejer sig om en Pluto/Uranus spænding og det ikke er forundt noget
menneske at kende fremtidens evolutionsplan i detaljer, må man forvente, at der
pludseligt sker noget helt nyt og uventet, som først kan forstås astrologisk bagefter.
Da Neptun gik ind i vandtegnet Fiskene og Uranus i ildtegnet Vædderen i 2011, er
der de næste 12 år øget sandsynlighed for, at der bliver opfundet en helt ny form for
billig energi hvori vand indgår.

Da tidligere erfaringer viser, at det i gennemsnit tager 6 til 10 år at komme ud af en
stor økonomisk krise, er det sandsynligt, at finanskrisen begynder at aftage fra 2015.
Her forlader Saturn T-kvadratet i Scorpionen i 2.hus i EU’s og 2000-tallets horoskop
og går ind i Skytten og 3. hus, hvor den afslutter sin konjunktion med 2. hus hersker,
Venus.
Da Pluto samtidig forlader Solen og Uranus descendanten, kommer finanskrisen til at
vare fra 2008-15, som svarer til de 7 magre år man kan læse om i Biblen.


