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Ajattelun ja uskomusten tuolla puolen –vapaaksi illuusiosta 

Neptunus on siirtynyt omaan merkkiinsä Kaloihin lähes neljäksitoista 

vuodeksi. Neptunus yhdessä muiden hitaasti liikkuvien planeettojen kanssa 

luo perusteellista muutosta sekä henkilökohtaisessa että kollektiivisessa 

elämässämme. Kalojen vaikutus voi olla psyykettämme puhdistava, ja 

helppoutta ja aitoutta tilalle luova. Rohkeus olla tietämätön on tuntematon 

käsite aikakaudella missä ihmiskunta on pääasiallisesti järkikeskeinen. Kalat 

edustaa kaikkea sitä mikä on egosentrisen ohjauksen ulkopuolella; sitä mitä 

emme vielä tiedä. 

Ihmiskunnan alusta asti olemme etsineet vastausta siihen mistä tulemme ja 

mihin olemme menossa, ihmetellet miten kaikki alkoi, kuka on elämän 

takana ja mikä on tämän kaiken tarkoitus. Teorioita ja tieteellisiä löytöjä putkahtelee, mutta selkeä vastaus 

jää saavuttamatta. Etsimme omaa tietämme, matkalla opimmekin jotain ja pikkuhiljaa lisäämme paloja 

elämämme palapeliin. Tullessamme tietoisemmiksi, havaitsemme että mysteerillä on vieläkin syvemmät 

kerroksensa. Kalojen myötä huomaamme, ettemme tiedä paljoakaan. Vuosien opinnot ja saavutukset 

palvelevat yhtä tärkeätä päämäärää: tunnustamme tietämättömyytemme, mikä onkin merkittävää 

edistymistä, vajavaisuutemme hyväksyminen tekee meistä nöyriä ja vastaanottavia. 

Kohdatessamme tuntemattoman kohtaamme myös tietämyksemme rajat. Vakiintuneet käsitykset ja 

uskomukset menettävät luotettavuuttaan kun täysin arvaamattomat tapahtumat ja seuraukset 

hämmentävät mielemme. Ajatus tällaisesta on yhtaikaa sekä upeaa että kauhistuttavaa. Neptunus ja Kalat 

ovat todellisia mestari-hämmentäjiä. Neptunuksen ”arvaamaton” tarkoittaa että joudumme kohtaamme 

elämän uudet kuviot, juuri kun luulimme tajunneemme kaiken. 

 

Neptunus Kaloissa edustaa luontoa sen karussa muodossa ja pitää sisällään ”villin”; 

viidakot ja luonnonvarat kuten myös luonnonilmiöt. Tämän 14-vuotisen transiitin 

myötä meitä ihmisiä kehotetaan parempaan harmoniaan luonnon kanssa. Ennen kuin 

tämä on saavutettu, Neptunus Kaloissa ravistelee luonnon perustuksia oleellisesti. 

Missä Neptunus aiemmin onkin liikkunut, se on sisältänyt konkurssin muodon kunkin 

merkin asioissa. Moisen romahduksen tarkoituksena on ohjata meitä parempaan ja 

Neptunuksen termein ”parempi” tarkoittaa jotain mikä on enemmän harmoniassa 

luonnonelementtien kanssa. Näin muodoin Neptunus Kaloissa todennäköisesti aiheuttaa kaoottisten 

luonnonilmiöiden aallon – eräänlaisen konkurssin. Vesivarat ja meret tulevat ensinnä mieleen. Emme 

tarvitse astrologiaa ymmärtääksemme että lähitulevaisuudessa kohtaamme vesikriisin, ja että meremme 

ovat ehtyneet piittaamattoman kalastuksen myötä, tai että liiallinen kullan ja muiden mineraalien 

huuhtominen vaikuttaa jokiin. 

Vesi edustaa ”kohtua” missä elämän energiamme saa alkunsa. Veden saastuminen tai sen puute 

vaikuttavat koko elämänvoimaamme. Toivottavasti emme odottele maapallon muuttumista hiekaksi ja 

jääksi ennen kuin opimme kuinka käyttää viisaasti vettä ja muita luonnonvaroja. Veden ja koskemattoman 

luonnon ehtyminen saattavat synnyttää uusia immuunijärjestelmän häiriöitä. Neptunus hallitsee 

immuunijärjestelmää. Neptunuksen läpikulku ilmamerkki Vesimiehessä synnytti erilaisia ilmateitse leviäviä 

viruksia kuten SARS ja lintuinfluenssa. Saammeko nyt Neptunuksen myötä tonnikala-influenssan? Vesiteitse 



leviävien virusten kuten koleran uudet ja vanhat muodot saattavat nostaa päätään. Synkin skenaario 

maapallon immuunijärjestelmän romahduksesta on aivan toista mihin koskaan aiemmin olemme 

törmänneet. Kolhuja kokenut suhteemme luontoon vaikuttaa väkisinkin luonnonvaroihin, öljy mukaan 

luettuna. Neptunus Kaloissa luo uusia olosuhteita, mahdollisesti tuo raaka-ainevaroja tai harmonisempia 

menettelytapoja puhtaampaan energiatuotantoon. 

Kun jäätikkö sulaa, paljastuu uusia koskemattomia ympäristöjä, joista 

on hyödynnettävissä öljyä ja kaasua. On selvää, että ilman eko-tietoista 

säännöstelyä kaupallistettu Pohjoisnavan elinympäristö on lopullinen 

kuolinisku alueen lajeille, jotka jo taistelevat ohenevan ja katoavan jään 

vaikutusten kanssa. 

Nämä maapallon konkurssia heijastavat kriisit luovat tarpeellisen 

sysäyksen tietoisuuteemme, jotta ihmiskunta tajuaisi, että 

selviytyäkseen hengissä ei ole muuta mahdollisuutta kuin elää 

sopusoinnussa luonnon kanssa. Tärkeintä on muuttaa ajatusmaailmaamme niin että teollisuus ja luonto 

toimivat yhdessä. Neptunus Kaloissa voi auttaa meitä nousemaan materialismin yläpuolelle ja kehittämään 

kykyä hyödyntää hienovaraisempia ulottuvuuksia, joissa energian tuottamiseen ei välttämättä tarvita 

materiaa. 

Neptunuksen ja Kalojen myötä havaitsemme että huolimatta yksilöllisistä eroavaisuuksistamme me 

jaamme alkuperäisen identiteetin ja meitä yhdistävät samat piirteet, tarpeet ja päämäärät. Hengitämme 

samaa ilmaa, kuljemme samalla pallolla saman taivaan alla. Janoamme rakkautta, etsimme onnea ja 

pelkäämme kipua. Kalat ja Neptunus symboloivat kollektiivista tietoisuutta ja tiedostamatonta – verkkoa 

joka liittää meidät yhteen. Kun rajat välillämme liukenevat, ”ykseyden” todellisuus koskettaa meitä kaikkea. 

Esimerkiksi kun Uranus oli konjunktiossa Neptunukseen Kauriissa, Internet käynnistettiin. Nykyään koemme 

itsemme yhtenäisemmäksi organismiksi, sillä tietokoneteknologian edistymisen myötä kansalliset, 

rodulliset sekä ikä- ja sukupuolirajat on voitu ylittää.Ihmiset, eläimet ja kasvillisuus koetaan samaksi 

perheeksi. Myös kommunikoinnin tasot eri lajien välillä lisääntyvät. 

Ykseys myös tarkoittaa että sosiopoliittinen globalisaatio saa lisää 

jalansijaa ja myös luo uusia kriisejä. Homogeenisuus on hieno asia vain 

kun kaikki olennot ovat valistuneita ja eheitä. Ykseyden voima voisi 

kannustaa kollektiiviseen heräämiseen, vallankumoukseen millä ihmiset 

yhdistyvät, tukevat toisiaan, edistävät tärkeitä asioita, horjuttavat 

toimimattomia järjestelmiä ja aikaansaavat tarvittavat muutokset. 

Elitismille ja valtaville sosioekonomisille kuiluille ei ole sijaa kun 

Neptunus on Kaloissa. Tämä on kokoonpano joka antaa voimaa 

massoille, tavallisille ihmisille eli todelliselle enemmistölle. Jos ruuasta, 

vedestä ja suojasta tulee saavuttamatonta tavalliselle ihmiselle, johtuen 

korruptoituneesta tai toimimattomasta resurssien hallinnasta, 

valtaapitävä eliitti on suuressa luhistumisvaarassa. Ei ole uhkaavampaa 

kuin nälkäinen ja vihainen yksilö jolla ei ole mitään menetettävää, 

kuvaus joka sopii hyvin Neptunukseen Kaloissa. Johtajia tullaan 

painostamaan tunnustamaan kansan ääni joko kaoottisten 



vallankumousten tai rauhanomaisten uudistusten myötä. Saatamme nähdä keskiluokan 

uudelleensyntymisen ja sosiaalisen tietoisuuden nousun; Neptunus Kaloissa saattaa olla yksi naula 

kapitalismin arkussa. 

Yksi Neptunukselle Kaloissa luontainen negatiivinen puoli on rajattomuus ja suojarakenteiden puute. Joten 

jos nälänhätä, tauti tai anarkia iskee, se voi saastuttaa koko maailman ja johtaa kollektiiviseen kuolemaan. 

Lopputulos; asiat voivat levitä nopeasti massiivisella tasolla, joko positiivisesti tai tuhoisasti. Neptunuksen 

vaikutusta on myös merkin teemojen tuleminen helpommaksi suurelle joukolle; se voi tarkoittaa 

kustannusten romahdusten myötä halvempaa tai jopa ilmaista tuotantoa. Kenties Neptunuksen ollessa 

Kaloissa kustannustehokkaamman teknologian avulla meristä voidaan tuottaa raikasta vettä suurelle 

joukolle, terveydenhuollon kustannukset tai fossiilisten polttoaineiden hinta jopa putoavat. Yleisesti ottaen 

Neptunuksen transiitti Kalojen läpi on köyhien aikaa. 

Neptunus Kaloissa tuo ulkoisen uhan vuoksi ihmiset yhteen. Näin uudet rakenteet luodaan alhaalta käsin 

(ihmiset) yläpuolen (hallitus) sijasta. Sillä on puhdistava vaikutus, se poistaa kaiken millä ei ole 

todellisuuspohjaa. Se on luonnonvoima, joka kumoaa ihmismielen hallinnan ja vastarinnan muodot - kuten 

padon murtuminen tai hyökyaalto.  

Koska vahvasti tunnetaan kollektiivista tarvetta muutokseen, yksilölliset projektiot elämän kohtalosta ja 

tarkoituksesta versovat kaikkialla kuljettaen mukanaan heitä jotka janoavat vastauksia. Neptunus Kaloissa 

ruokkii eskapismia, joten uskomus maailmanlopusta tai raamatulliset mittasuhteet saavasta tulvasta on 

houkuttelevampi kuin koskaan. Jumala saatetaan myös asettaa konkurssiin, sillä Neptunus Kaloissa on 

todellista henkistä heräämistä, alastoman totuuden paljastamista, riippumattomuutta toiveajattelusta ja 

manipuloinnista. Kirkko saatetaan ajaa täysin alas, jollei se saa takaisin alkuperäistä tarkoitustaan palvella 

Jumalan huoneena, ilman asenteitaan, ahtaita dogmejaan ja muita ihmisen aikaansaamia hengellisiä 

sepitelmiä. Viime kädessä tarkoitus on luoda uskomuksia jotka ovat aidompia ja lähempänä korkeampaa 

Totuutta. 

 Asettaessaan egomme ja mielemme vastatusten tuntemattoman kanssa, Neptunus Kaloissa herättää 

todellisen seikkailevan hengen. Se kutsuu ylittämään rajat, päästämään irti turvallisuuden tarpeestamme ja 

kokemaan elämän avoimet meret. Joillakin tämä ilmenee sananmukaisesti elämällä enemmän ”reunalla”, 

vapaasieluisena kiintymättä materiaan, rutiineihin ja velvollisuuksiin. Monet inspiroituvat uudesta 

yhteydestä eläimellisiin vaistoihinsa ja aitoon luontoon, riisuutuvat moderneista keksinnöistä ja asenteista 

ja haluavat palata takaisin Luontoon. Toiset taas vastaavat kutsuun penkomalla tiedostamatonta 

potentiaaliaan, vaalimalla erilaisia psyykkisten tutkimusmatkojen muotoja. Tämä transiitti voi aukoa monia 

ovia jotka antavat meille mahdollisuuden kokea elämä täysin uusin tavoin. Kaikkinensa Neptunus Kaloissa 

on uskaltautumista rajattomalle vyöhykkeelle.  
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