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Kvadratur-aspektet mellom Uranus og Pluto 
er det viktigste astrologiske fenomenet nå for 
tiden. 

Astrologer har allerede gjennom fl ere år holdt fore-
drag og skrevet artikler om det som nå skjer på 
stjernehimmelen. Den fryktinngytende himmel-
guden Uranus slår seg sammen med underverde-
nens gud Pluto! Og dette er ikke i form av en snill 
trigon eller sekstil, men et kvadratur der kreftene 
står på kollisjonskurs med hverandre. Fenomenet 
kan sammenlignes med det som innen meteorolo-
gien har blitt kalt “Den perfekte storm”: to ekstreme 
lavtrykk beveger seg inn fra hver sin kant, slår seg 
sammen og danner en forrykende orkan i fellesskap.

Kvadraturet vil være i aksjon fra sommeren 
2012 og frem til våren 2015. Hele syv ganger vil 
disse to planetene stå i eksakt 90 graders vinkel 
på hverandre. Første gang var i juni 2012 og siste 
gangen vil være i mars 2015. 

For å se hvilken eff ekt dette aspektet vil ha, 
kan vi først liste opp noen nøkkelbegreper for de 
to involverte planetene: 

Uranus: brå forandringer, frihet, opprør, nye 
impulser, originalitet og vilje til å gå egne veier.   

Pluto: Destruksjon og død, men også gjen-
oppstandelse. Transformasjon og eliminasjon av 
ting som ikke lenger har livets rett.

Det er altså to intense planeter som kommer 
sammen. Går vi tilbake i historien, kan vi koble 
møter mellom disse to planetene til transforma-
sjon og oppbrudd på det politiske, økonomiske 
og sosiale området. 

Sist gang Pluto og Uranus dannet kvadraturas-
pekt, var i perioden 1931–1934. Stikkord for dette 
tidsrommet er «Den store depresjonen». Årene 
var preget av økonomisk depresjon, sosial uro og 
politisk kaos. En konsekvens av de turbulente ti-
dene var Hitlers maktovertakelse i Tyskland. 

Vi kan gå enda lenger tilbake i tid og se på den 
forrige gangen de to planetene sto i kvadratur til 
hverandre, nemlig årene 186-18. Dette kva-
draturet falt sammen med en kraftig økonomisk 
nedgangstid både i USA og Europa. Den varte fra 
1873 til 1879 og ble kalt «Den store depresjonen», 
før depresjonen på 1930-tallet overtok navnet. 

Uranus/Pluto-syklusen
Kvadraturene mellom Uranus og Pluto må ikke 
betraktes som isolerte hendelser. De inngår i vik-
tige utviklingssykluser for menneskeheten, eller 
sagt med andre ord: visse sykluser som angår 
menneskehetens utvikling refl ekteres på stjer-
nehimmelen ved forholdet mellom disse to pla-
netene. En ny syklus starter med konjunksjonen 
og ender med neste konjunksjon. 

Uranus og Pluto dannet konjunksjon 1850-1851. 
Dette markerte starten på hva som blir kalt “Den 
andre industrielle revolusjon”, eller “Den teknolo-
giske revolusjon”. I disse årene la industrien i det 
vestlige Europa grunnlaget for den kolossale vek-
sten som skulle komme i de neste ti-årene. Stål, 
jernbane, elektrisitet, ny teknologi og nye kjemis-
ke materialer er stikkord for denne epoken. 

Revolusjonsåret 1848 blir av historikere kalt 
«Springtime of the Peoples”. Det var revolusjo-
ner og opptøyer i en rekke europeiske land, og 
mange nye ideer og impulser så dagens lys. Som 
eksempel kan nevnes den sosialistiske thrane-
bevegelsen i Norge, stiftet i 1849. Dette var før 
etableringen av politiske partier, og thranebe-
vegelsen var Norges aller første organiserte po-
litiske bevegelse. Marcus Th rane hentet inspira-
sjon fra samtidige revolusjoner ute i Europa samt 
«Det kommunistiske manifest», som ble utgitt i 
1848 og skrevet av Karl Marx og Friedrich Engels. 

Disse årene var altså «Springtime» – en vår 
med såing av nye frø og nye impulser, i tråd med 
betydningen av konjunksjonen mellom Uranus 
og Pluto. Det påfølgende kvadraturet i 186-
18 inngikk i Uranus/Pluto-syklusens voksende 
fase. Sett under ett var siste halvdel av 1800-tal-
let en enorm vekstfase, der stikkordene er in-
dustrialisering, masseproduksjon og imperialis-
me. På det politiske området ser vi innføring av 

uranus kvadratur pluto
når himmel og helvete blir forbundsfeller

I doktorgradsarbeidet refererer 
Wendy Stacey til forskere som mener å 
kunne påvise en sammenheng mellom 
kriminalitet og keisersnitt. Samfunn 
med høy andel keisersnittsfødsler har 
også mye kriminalitet, ifølge blant an-
net forskeren Michel Odent. Hans te-
ori er at keisersnitt virker negativt på 
bindingen mellom mor og barn. Dette 
kan gi psykologiske problemer og de-
struktiv atferd senere i livet. 

Stanislav Grof hevder at fødselsopp-
levelsen er helt sentral for oss men-
nesker. Opplevelsen av å passere ned 
gjennom fødselskanalen er en skjell-
settende hendelse som preger oss hele 
livet. Denne erfaringen gjør at vi blir 
skikkelig forankret i den fysiske ver-
den. Tar man i stedet snarveien ut 
gjennom et keisersnitt, kan dette føre 
til at man har vansker med å forholde 
seg til den materielle og praktiske ver-
den. Man er ikke helt “rotfestet”. Grofs 
teorier er utviklet som følge av prak-
tiske erfaringer med teknikken “holo-
tropisk pusting”, som har mye til felles 
med “rebirthing”. Noen som praktise-
rer disse pusteteknikkene, gjenopple-
ver inntrykkene fra sin egen fødsel.  

Astrologiske
konsekvenser av keisersnitt
At leger og jordmødre velger fødsels-
tidspunktet, motsier ikke teorien om 
at fødselen er karmisk bestemt. Kar-
ma virker like gjerne gjennom men-
neskers valg som gjennom “naturlige” 
hendelsesforløp. En naturlig fødsel 
blir satt i gang ved at visse hormoner 
på et bestemt tidspunkt blir utløst i 
kroppen til den gravide kvinnen. Det 
er en årsaks – virkningskjede som til 
slutt leder frem til fødselen. På sam-
me vis har vi en årsaks – virknings-
kjede som leder frem til tidspunktet 
for en fødsel med keisersnitt. Denne 
hendelseskjeden skjer gjennom den 
gravide kvinnens valg og legens tur-
nusplan. Rent fi losofi sk er det ikke 
forskjell på disse to kjedene med år-
sak og virkning. Fra en åndelig syns-
vinkel er det karma som virker gjen-
nom begge. 

Økt bruk av keisersnitt gjør at det 
blir født stadig færre barn om natten. 
Med andre ord vil det være et min-
dre antall mennesker med Solen un-
der horisontlinjen i horoskopet. Siden 
Merkur og Venus følger Solen tett, vil 

også disse to planetene stadig sjeld-
nere bli å fi nne i området 1. – 6. hus i 
horoskopet. 

Vil utviklingen mot stadig fl ere kei-
sersnitt gi en kollektiv ubalanse i sam-
funnet? Det er vanlig å tolke personer 
med mange planeter under horisonten 
som mer subjektive, interesserte i per-
sonlig utvikling og kanskje mer innad-
vendte, sett i forhold til dem med ho-
vedvekt på 7. – 11. hus. Hva blir eff ekten 
dersom vi forrykker den naturlige fød-
selsbalansen og skaper et samfunn der 
de fl este blir født midt på dagen? 

Å bli født i kontortiden mellom kl. 
09.00 og 17.00 innebærer at du ikke 
kan ha visse Sol/Ascendant-kombi-
nasjoner.  Hvis du er født mellom dis-
se klokkeslettene kan du for eksempel 
ikke være Løve og samtidig ha Ascen-
danten i Vær, Tyr, Tvilling, Kreps og 
Fisk. Dersom du er Tyr, kan du ikke ha 
Ascendanten i Vær, Skytte, Steinbukk, 
Vannmann og Fisk. Det samme gjelder 
for de andre stjernetegnene. Med an-
dre ord er det mange Sol/Ascendant-
kombinasjoner som blir stadig sjeld-
nere. Konsekvensen er at Kosmos får 
færre strenger å spille på. 
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som blir stadig sjeldnere. Du 
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og esoterisk omtalt allerede i Det nye 
testamente, der vi mennesker får be-
skjed om å følge «mannen som bærer 
en vannkrukke», til huset hans (bl. a. 
Lukas 22.10). Det er i “Vannmannens 
hus” at nattverden finner sted. Natt-
verden er som kjent et ritual som skal 
skape en link mellom det fysiske og det 
åndelige. Teosofen Alice Bailey var på 
1920-tallet den første som brukte be-
grepet “Vannmannens tidsalder”, men 
uttrykket ble allment kjent først utover 
i 1960-årene med hippiebevegelsen. På 
mange måter representerte hippiene 
de ideene og idealene som Vannman-
nens tidsalder står for. (Bare sjekk tek-
sten på «Age of Aquarius” fra musika-
len «Hair»!). Og midt på 60-tallet finner 
vi starten på den nåværende Uranus/
Pluto-syklusen, med konjunksjonen 

mellom Uranus og Pluto i 1965 – 1966.
De impulsene som ble sådd på 

1960-tallet står nå overfor store utfor-
dringer. Samfunnsstrukturene må til-
passe seg den nye tidsalderen som er 
i anmarsj. De ytre økonomiske, so-
siale og politiske problemene vi nå 
står overfor, er forhåpentligvis mid-
lertidige voksesmerter på veien mot 
en harmonisk fremtid. Men vi bør ha 
i tankene Dantes skildringer i «Den 
guddommelige komedie», at veien til 
himmelen går gjennom helvete….

Hva med EU og euroen?
En ting som er verdt å merke seg med 
det nåværende kvadraturet, er zodiak-
gradene som blir aktivisert. Gjennom 
2013 vil Pluto og Uranus sirkle rundt 
hhv. 10° Stenbukk og 10° Vær. Solen står 

på ca. 10° Stenbukk den 1. januar hvert 
år. Denne datoen er stiftelsesdag for en 
lang rekke nasjoner og institusjoner. 
Ett av landene som ble stiftet 1. januar, 
er Syria.

EU, eller daværende EEC, ble eta-
blert 1. januar 1958, og euroen ble inn-
ført 1. januar 1999. (Det er forresten 41 
år og nøyaktig en halv Uranussyklus 
mellom disse to etableringene: Ura-
nus var på 10° Løve 1. januar 1958, og 
på 10° Vannmann 1. januar 1999.) Plu-
to vil være i konjunksjon med EUs, eu-
roens og blant annet Syrias Sol gjen-
nom store deler av 2013. Uranus vil stå 
i kvadraturaspekt til Solen i april og 
september 2013, samt februar 2014. 
Hvordan vil dette slå ut i forhold til 
de økonomiske problemene vi nå ser 
i Europa, mon tro?

Helena P. Blavatsky i 1877. Ved oppstart av Uranus/Pluto-syklusen i 1848 startet 
Blavatsky en verdensomspennende reise på jakt etter gammel, esoterisk visdom. 

Denne kunnskapen spredte hun i hele den vestlige verden ved Uranus/Pluto-
kvadraturet på 1870-tallet. Hun stiftet da Teosofisk Selskap og publiserte “Isis 

Unveiled”. Dette ga også viktige impulser til hippiebevegelsen ved Uranus/
Pluto-konjunksjonen på 1960-tallet, og til våre dagers “New Age”.

parlamentarisme, og kamp for medbe-
stemmelse, demokrati og arbeidernes 
rettigheter. Nedgangstiden i 1873-1879 
var et begrenset tidsavsnitt innenfor 
en lang epoke med formidabel vekst 
på nesten alle områder. Denne veksten 
hadde sitt utgangspunkt i Den tekno-
logiske revolusjon, som altså fant sted 
ved Uranus/Pluto-konjunksjonen i 
1850-1851.

Kvadraturet i 1931-1934 var på sin 
side en del av den avtakende fasen i 
Uranus/Pluto-syklusen. Stikkord for 
kvadraturet på 1930-tallet er destruk-
sjon og slutten på en æra. Det inngikk 
i en lengre saneringsfase som inklude-
rer de to verdenskrigene.

Uranus/Pluto-syklusen og men-
neskehetens åndelige oppvåkning
La oss gå tilbake til forrige Uranus/
Pluto-syklus sin begynnelse på midt-
en av 1800-tallet. I 1848, samme året 
som Marx og Engels publiserte «Det 
kommunistiske manifest», så en annen 
bevegelse dagens lys. Det var spiri-
tismen, som har kontakt med avdø-
de mennesker og andre åndevesener 
som sitt virkefelt. Spiritismen oppsto 
på vårparten 1848 i den lille landsbyen 
Hydesville i staten New York, da søs-
trene Fox begynte å kontakte ånder 
gjennom bankelyder. Snart ble søstre-
ne Fox kjent over hele USA, og de dro 
på omfattende turneer der de hadde 

spiritistiske seanser. Det ble etablert 
en lang rekke spiritistiske foreninger i 
både Amerika og Europa, hvor det opp-
trådte medier som kommuniserte med 
ånder og avdøde. 

Spiritismens inntreden i den vestlige 
verden har blitt kalt “magiens tilbake-
komst”, “den moderne okkulte renes-
sanse” og “den nye åpenbarings begyn-
nelse”. Det siste uttrykket stammer 
forresten fra forfatteren Arthur Conan 
Doyle, mannen bak Sherlock Holmes. 
Både Rudolf Steiner, kabbalisten Dion 
Fortune og flere teosofer har beskrevet 
spiritismen som en planlagt og målret-
tet innsats fra den åndelige verden for 
å gi impulser til en åndelig oppvåkning 
blant menneskene. 

Samme året, altså 1848, finner vi 
Helena P. Blavatsky i Konstantinopel 
(Istanbul). Hun er 17 år gammel, nett-
opp rømt hjemmefra, og nå i 1848 star-
ter hun en verdensomspennende reise 
for å oppspore gammel og skjult ånde-
lig visdom. Gjennom 25 år drar hun på 
kryss og tvers i Europa, Asia, Afrika og 
Amerika. På senhøsten 1875, da Ura-
nus/Pluto-kvadraturet er aktivt, eta-
blerer hun Teosofisk Selskap. I 1877 ut-
gir hun «Isis Unveiled», en murstein av 
en bok stappfull av gammel esoterisk 
visdom som selger i store opplag i hele 
den vestlige verden. Både Rudolf Stei-
ner og Alice Bailey var i sin tid med-
lemmer av Teosofisk Selskap og skapte 
senere sine egne, betydningsfulle be-
vegelser. Gjennom spiritismen og Bla-
vatskys innsats er frøene sådd til både 
1960-tallets hippiebevegelse og nåti-
dens åndelige oppvåkning, med fokus 
på «New Age» – altså den nye Vann-
mannens tidsalder.

Innfasing av 
Vannmannens tidsalder
Kvadraturet i 2012-2015 inngår i en 
vekstfase av syklusen som represente-
res av Uranus og Pluto. Problemene og 
krisene vi nå opplever, må ses på som 
voksesmerter frem mot en ny æra. Den-
ne æraen eller tidsalderen er symbolsk 

EU-horoskopet, 1.januar 1958 kl. 00.01 i Roma
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Etterord, november 2014. 
 

Artikkelen «Uranus kvadratur Pluto» ble skrevet i juli 2012, like etter at aspektet hadde vært eksakt 

første gang i juni 2012. I skrivende stund er aspektet fortsatt virksomt. Uranus og Pluto vil gå i eksakt 

kvadratur-aspekt siste gang våren 2015, og etterdønningene vil være med oss flere ti-år inn i 

fremtiden.  

 

De siste årene har vært dramatiske og fylt opp med kriser og kaos, og på flere områder har 

verdensutviklingen slått inn på nytt spor. Selv om vi ikke vil ha oversikt over langtidseffektene før om 

flere år, kan vi sette opp en liste over viktige ting med globale konsekvenser fra de siste 2-3 årene: 

 

Midtøsten: kaos i Syria og Irak førte til opprettelsen av kalifatet «Den islamske stat». Målet for IS er i 

første omgang å få stabilisert kalifatet i Midtøsten, og deretter er intensjonen å gå til utslettelseskrig 

mot Israel og Vesten. Det er nå anslagsvis 15 000 fremmedkrigere som slåss for IS. Mange av disse vil 

vende tilbake til sine hjemland i tiden fremover, opplært og motivert for å gjennomføre 

terroraksjoner i Vesten. 

 

Russlands invasjon av Ukraina: Russland har på ny etablert seg som fiende av Vesten. Dette gir ny 

militær opprustning og fare for flere konfrontasjoner i fremtiden. 

 

Økonomiske problemer: Finanskrisen som startet i 2007 ble erklært overstått flere ganger, men 

europeisk og internasjonal økonomi sliter fortsatt. Under Pluto/Uranus-kvadraturet innså økonomer 

og politikere at det ikke finnes en kjapp løsning på de økonomiske problemene som Vesten, i første 

rekke Europa, står overfor. Det er strukturelle svakheter i samfunnsstrukturen som kan gi dramatiske 

sosiale konsekvenser i fremtiden. Økonomien vil også påvirkes av andre faktorer, som ukontrollert 

innvandring til Europa, klimatrusselen og Europas nye fiender i øst og Midtøsten.    

 

Alt henger sammen med alt annet. Også Kina og andre asiatiske land har store ubalanser i 

økonomien. Det samme har Russland, land i Sør-Amerika, med flere. 

 

Drivhus-effekten: Klimatrusselen har vært kjent i mange år, men det er først nå det for alvor griper 

inn i realøkonomien. Stikkord her er: Energiewende i Tyskland, der de tar sikte på snarest å fase ut 

fossile energikilder. Dessuten har det skjedd en stor økning i antall klimakatastrofer og unormalt vær. 

Under Uranus/Pluto-kvadraturet ble det erkjent av politikere, økonomer og folk flest at drivhus-

effekten ikke er en hypotese for fremtiden, men noe som skjer her og nå.    

 

Ebola: verdens største utbrudd noensinne av Ebola kom i Vest-Afrika. Dette vil ikke kunne utvikle seg 

til en global krise, men det afrikanske kontinentet er hardt rammet.   

 

Avsløring av ulovlig overvåkning over internett i regi av amerikanske myndigheter. Avsløringen fikk 

store konsekvenser globalt, og dette punktet tas med særlig på grunn av symbolikken som er 

involvert: Pluto står blant annet for maktutøvelse og hemmelig eller skjult undergrunns-aktivitet, 

som spionasje. Uranus står blant annet for plutselige omveltninger og avsløringer. Uranus 

representerer også ny teknologi, som internett.   


