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Neptun i Fiskene 
 
De tre planeter, Pluto, Uranus og Neptun, som befinder sig længst væk fra 
jorden, bevæger sig meget langsomt rundt om jorden. De kaldes derfor de 
transpersonelle planeter, da de har indflydelse på de længerevarende 
strømme, som flyder gennem vores samfund og levemåder. Indenfor 3-4 år 
har alle planeterne skiftet tegn, hvilket er meget usædvanligt. Når de ydre 
transpersonelle planeter skifter tegn, vil det skabe tydlige forandringer. Så når 
alle tre gør det indenfor kort tid, vil det naturligvis skabe mange forandringer. 
Oplevelsen af forandring, turbulens, opbrud i det vante og 
usikkerhed/spænding på hvor verden bevæger sig hen, tror jeg, at mange 
oplever i disse år. 
 
Man siger, at alle planeterne naturligt hører hjemme i et tegn. Neptun skiftede 
i starten af februar fra Vandbærerne til Fiskenes tegn, hvor den naturligt hører 
hjemme. I det tegn vil den bevæge sig indtil 2025.  
Neptun G blev opdaget i 1846, hvor den befandt sig i slutningen af 
Vandbærerens tegn. Dermed har den altså bevæget sig rundt om jorden en 
gang som en opdaget planet, og med dens omløbstid på ca. 165 år kom den 
for 1-2 år siden tilbage til det punkt, hvor den befandt sig da den blev 
opdaget.  
Neptun og Fiskene er blandt andet kendetegnet ved spiritualitet, illusioner, 
sociale forhold, medicin, stoffer, misbrug, altruistisk kærlighed, religioner, 
grænseoverskridelse, transcendens og drømme.  
Neptun i Fiskene vil stille spørgsmålet, om hvad der er virkelighed? Den vil 
opløse og gøre det flydende, som tidligere virkede som fast og sikkert.  
 
Neptun er ikke så bombastisk som Pluto og Uranus, men ligesom vand vil 
den holde fast i sit og skabe sin retning uanset evt. forhindringer; den glider 
udenom stenen samtidigt med, at den gnaver sig ind i den. 
Og Neptun er netop vand: de store følelser, overstrømmende kærlighed, 
intuition og f.eks. nye former for (energi)medicin. Men også oversvømmelse 
af vand: misbrug på alle planer, f.eks. med stoffer, andre menneskers følelser 
og sine egne følelser (illusioner). Den kan også på det helt konkrete plan vise 
sig som vand. På dagen, hvor den skiftede tegn, oplevede jeg, at 
vandtilførslen til mit center frøs til. Da det endelig begyndte at flyde igen, 
stoppede vandhanerne til med skidt og afløbet til toilet var frosset til. Meget 
Neptunsk! 
 
Når Neptun er i spil, vil mange ting virke tåget og tvivlsomt. Men pludselig 
midt i tågen kan der være en utrolig klarhed, som er meget svær at sætte ord 
på. Neptun har netop så mange fornemmelser og sanseindtryk, at det kan 
være svært at indeholde. Men når de fornemmelser har samlet sig til et, 
opstår der en utrolig klarhed. Man er ikke i tvivl om, hvad man værdsætter og 
vil. Hvis man er påvirket af Neptun indflydelse, så er det for mig at se vigtigt 
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at vente med beslutninger og handlinger, til den tilstand af (uforklarlig) indre 
klarhed opstår. Det vil aldrig være en oplevelse af at kunne kortlægge eller 
forklare sin klarhed. Man kan ikke holde den frem og sige: ”her er den”. Det er 
nærmere Neptun som kommer frem, og i positiv forstand holder dig frem og 
siger: ”nu er du parat”. Det kan være svært at vente, for indtil da kan man ofte 
føle sig gennemsigtig og vag, men Neptuns energi er netop at være 
gennemtrængelig og ikke-bombastisk, og man får størst nytte af Neptuns 
indflydelsen (og andre planeters indflydelse) ved at være tro imod dens 
energi frem for at modarbejde den. Modarbejdelse kan føre til fejltrin, 
illusioner, følelsesmæssige dramaer og offer følelse.  
 
Perioden, hvor Neptun sidste gang var i Fiskene fra ca. 1848-1861, er blandt 
andet kendetegnet ved romantikkens tidsalder, Freuds fødsel og i Danmark 
grundloven i 1849. I starten af perioden blev det kommunistiske manifest 
også skabt, og det var også i den periode, at anæstesi begyndte at blive 
anvendt på hospitalerne og muliggjorde operationer under bedøvelse. 
Anæstesi er et godt udtryk for det bedste og det sværeste ved Neptun; det 
var naturligvis et kæmpe fremskridt, som muliggjorde, at man kunne 
gennemtrænge kroppen, uden at personen led smerte. Det muliggjorde 
indgreb og forbedrede vores potentielle sundhedstiltag dramatisk. Men 
Neptun kan også ende i den dårlige form for bedøvelse, der hvor man er nødt 
til at lukke ned for alle de mange indtryk, som strømmer imod en, ved at sløve 
sine sanser og sin væren i verden. Alkohol, stoffer, medicin, ja alle former for 
afhængighed, hvad enten det er overdreven mad, motion, internet eller andet, 
bliver brugt som et skjold. Da Neptuns påvirkning gør, at ens oplevelse af 
verden bliver større, føler man sig nødsaget til at gøre sin verden mindre ved 
at sætte skjold op.  

Den bedste måde, man personligt kan møde Neptun på, er ved at lade den 
strømme igennem sig. Men det kræver en stærk fundering i sig selv ikke at 
blive revet med på en uheldig facon. Man skal så at sige finde ind til orkanens 
øje og derfra være. Undervejs i disse stærke strømme vil der opstå klare 
øjeblikke af indsigt, hvor man kan rejse sig fra fundamentet og løfte sig til en 
ny større virkelighed. Herfra skal man så igen finde ind til orkanens øje og 
bygge videre derfra. Ud af kaos kan der opstå dybere klarhed og indsigt. Det 
er vigtigt at handle ud fra den klarhed og ikke ud fra kaos. 

Maya kalenderen siges at ophøre d. 21. december 2012. Hvis man skal 
prøve at genfinde sådan tegn i planeternes vandring over stjernehimlen, så er 
det som sagt karakteristisk at tre ydre planeter skifter tegn på kort tid i tiden 
op til 2012. Der er ikke en ting, som peger på 2012 eller 21. december 2012 
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som specielt karakteristisk astrologisk set, men hvis jeg alligevel skulle pege 
på en ting, så må det være Neptuns skifte til Fiskene. Det er en ny tid, og en 
tid som er kendetegnet ved overstrømmende kærlighed. Overstrømmende 
kærlighed er smukt og skønt – og meget udfordrende. Vi bliver badet i lys, og 
dermed bliver der sat lys på alt i os, for at vi kan se det og møde det med 
kærlighed. Jeg har tidligere i en anden artikel trukket tarotkort om 21.12.2012, 
og de beskrev det godt: 9 sværd som symbolet på vores frygt for at se. Vi 
tror, vi er midt i et mareridt, og derfor tør vi ikke se, hvad der er virkelighed. 
Vores tanker har som sværd gennemhullet vores tro på, at vi er hele 
mennesker, som fortjener kærlighed. Det gode råd, som jeg også trak, var så 
bægrenes es, som fortæller om netop muligheden for at tage imod ubetinget 
kærlighed. Lade os overstrømme. 

Neptun i Fiskene er en stor mulighed for at give slip på formen og hvile i det 
formløse. Hver gang at sådanne porte opstår, vil der være megen friktion. En 
overgang, hvor der åbnes op til at komme i kontakt med den religiøse 
oplevelse (det formløse) i stedet for at blive hængende i religionen (formen), 
kan let føre til ekstra meget religiøs fanatisme, da det vil skabe megen angst 
hos dem, som ikke føler sig parate til at slippe formen.  
På samme måde er overgangen også en port til at komme om bag det 
materielle. Ikke ved at fraskrive sig det materielle (og dermed stadigvæk have 
fokus på det) men ved at få næring fra det ikke-materielle (og dermed have 
skabt sig et nyt fokus).  
Det handler alt sammen om at forstå den måde, som Neptun taler til os på: 
det kan være gennem, at det materielle tilsyneladende smuldre under os, at 
mystiske sygdomme uden diagnose opstår, at tidligere levemåder ikke 
længere er tilfredsstillende, at interesse for det ”mystiske” dukker op, lyst til at 
lave socialt arbejde eller andet af Neptunsk karakter.  

Neptun er hersker over havet. Vi skal hersker over, ikke bare vores egne 
følelser, men hele verdenshavets følelser. Den bedste måde at herske over 
disse følelser er ved at lære vores egne følelser at kende og samtidigt give os 
hen til de følelser, som er større end os selv. Forestil dig at du er en fisk i 
verdenshavet. Hver en bevægelse som sker, uanset hvor i havet, vil du 
kunne registrere. Du er i flydende kontakt med alt i havet. Måske er det også 
sådan at være menneske? Måske har vi kontakt til alt andet liv, og det som 
sker med alt andet liv har gensidig indflydelse på os? At kunne være med og 
indeholde dette enorme perspektiv, tænker jeg, er det som Neptun i Fiskene 
invitere os til at lære at rumme.  

 


