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Forandringerne i Nordafrika
Som jeg har skrevet om i tidligere nyhedsbreve, så er der mange kraftige
planet aspekter i disse år. Fra efteråret 2008 til sommeren 2010 har
planeterne Saturn og Uranus stået overfor hinanden på stjernehimlen i det,
som kaldes en opposition. Planeten Saturn har bl.a. med det kendte,
etablerede og staten at gøre, og Uranus’ energier handler bl.a. om oprør,
revolution, pludselige forandringer og nye tanker. Planeterne påvirkede også
hinanden i tiden før Berlin murens fald, forandringerne i Østeuropa og
urolighederne i Beijing. Set i det perspektiv er det ikke så overraskende, at
der ud af det blå kommer forandringer i Nordafrika, selvom det nu aldrig helt
er til at forudse, hvordan og hvor sådanne forandringer kommer.
Jeg har tidligere skrevet en del om de yderste, langsomme planeters
bevægelser på stjernehimlen, hvor det udover Saturn og Uranus også er
meget karakteristisk, at Pluto har skiftet tegn for kun et par år siden, Uranus
skifter tegn om 1 måneds tid og Neptun om 2 måneder. Saturn og Pluto har
lige været i kvadrat til hinanden, Uranus og Pluto kommer snart i kvadrat.
Meget usædvanligt at så mange af de yderste planeter skifter tegn og
påvirker hinanden inden for så kort tid!
Men de planeter, som er forholdsvist tætte på jorden, og som derfor set fra
jorden bevæger sig forholdsvist hurtigt, kan også have en stor påvirkning af,
hvad der sker. De tegner ikke de store linjer, som de yderste planeter, men
de kan fortælle meget om, hvordan vi reagerer i det små i vores hverdag. Det
er normalt, at en del af de hurtige planeter bevæger sig igennem forårstegnet
Vædderen i løbet af foråret, men det er usædvanligt at Solen, Merkur, Mars,
Jupiter og Uranus er der på en gang i første halvdel af april. Månen bevæger
sig hurtigt rundt om jorden, og er der også et par dage i den periode. Venus
bevæger sig også ind i Vædderens tegn i slutningen af april, hvor Solen dog
er gået videre ind i Tyren.
Vædderen er det første forårstegn, som starter d. 21. marts med forårs
jævndøgn. Det handler bl.a. om ny start, pionerånd, kraftig energi udfoldelse,
initiativ, kamp og krigeriskhed. Med så mange planeter i Vædderen i april og
første halvdel af maj kan det godt blive en eksplosiv periode. Det er som altid
umuligt at forudsige, hvad der vil ske, men forandringerne stopper næppe
med det, som er sket i Egypten. Der vil være et par måneder med meget
fokus på opstart af noget nyt, og der vil være en pionerånd med kraftig energi
udfoldelse bag. Måske kan det også udvikle sig til krig, eller noget der ligner.
Vædderen kan være meget konfronterende og samtidigt forfalde til egoenergi. Vædderen handler om opstart, og der skal megen energi til en
opstart, tænk f.eks. på hvor meget energi der skal til, når et tog starter op.
Når først det kører, bruges der langt mindre energi til at holde toget kørende.
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Vædderen symboliserer altså også energi, og måske kan det vise sig som
uroligheder omkring energi forsyningen, f.eks. olie. På længere sigt kan det
måske fører til nogle pludselige forandringer i den måde, vi bruger og
producerer energi på.
Uranus skifter om en måned til Vædderens tegn og vil være der i 6-7 år. Da
Uranus også har med nye tanker og opfindelser at gøre, så kunne det
tænkes, at der kunne gøres nogle nye opfindelser, som helt vil forandre vores
energi situation. Tænk på den enorme forandring i de sidste 14-15 år som
Uranus gennem Vandbæreren og Fiskene har været med til at skabe ved
vores kommunikation vha. computere, mobiltelefoner mm. Måske vil vi opleve
den samme forandring på energi området?
Men næppe uden nogle sværdslag. Vædderen er meget impulsiv og ikke
særlig erfaren. Og heller ikke med lyst til at lytte til andres erfaring. Det er jo
det første tegn. Risiko og udfordringer løber Vædder energien gladelig ind i.
Han er meget entusiastisk og dygtig til at opildne andre til at følge med.
Så det kan blive en svær periode for alle at bevare overblik og handle
hensigtsmæssigt. Det handler om på lokal og global plan at bruge den
entusiastiske, modige, energiske og impulsive pionerånd uden at forfalde til
uoverlagt krigerisk og hensynsløs ego-energi.
Rigtig god fornøjelse med det spirende nye ☺!
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