
NEPTUNUS  JA TALOUSKAAOS  

Kesällä 1720 romahtivat South Sea Companyn osakkeet ja syntyi yleinen rahahysteria. Oli käynyt selväksi, 

etteivät eteläamerikkalaiset olleetkaan niin innokkaita vaihtamaan kultaa ja jalokiviään englantilaisten 

lampaanvilloihin kuin he olivat kuvitelleet. Tuolloisen Britannian kartalla Neptunus transitoi Aurinkoa 20° 

Härässä. 

Vakaa ja arvostettu yhdysvaltalainen pankki Lehman Brothers haki konkurssia 14.9.2008. Pörssimarkkinoilla 

syntynyttä kalabaliikkia on verrattu 1930-luvun laman aloittaneeseen Wall Streetin romahdukseen vuonna 

1929. Neitsyt-Kalat 22° täysikuu 14.-15.9.08 osui Yhdysvaltain Sibly-kartalla juuri Neptunuksen kohdalle 

Neitsyessä 22°26'. 

Lainojen jakaminen maksukyvyttömille, mahdollisimman korkeakorkoisten lainojen myyminen 

tietämättömille vähävaraisille ja näiden lainojen myyminen eteenpäin epämääräisiksi paketeiksi 

piilotettuina kostautui lopulta. Neptunus-kokemus, unelmien, harhojen ja valheiden romahtaminen 

todellisuuden tasolle, oli väistämätön.  

  

Neptunuksen paluu 

Taustalla vaikuttaa vielä vuoden 2010 loppuun asti Neptunuksen paluu sille paikalle mistä se aikanaan 

löydettiin eli 25° Vesimiestä. Talous tuskin tasaantuu muutamaan vuoteen. Kolmekymmenluvun laman alku 

liittyi Neptunuksen oppositioon löytöpaikkansa kanssa (25° Leijona). Euroopan hulluna vuonna 1968 

Neptunus neliöi löytöpaikkaansa (25° Skorpioni). 

Neptunus liittyy maailman köyhiin ja ahdistettuihin. Se liittyy sorron vastustamiseen ammattiyhdistysten, 

poliittisen toiminnan ja kommunismin keinoin. Kaikenlainen joukkohysteria, pelko, yli-innostus ja kiihko 

voivat johtaa taloudelliseen epävakauteen ja lopulta lamaan. Wright arvelee alkavan Neptunuksen kierron 

tasaavan maailman rikkautta jakamalla sitä Intiaan, Kiinaan ja Venäjälle. 

Historian valossa Neptunuksen kovat kulmat löytöpaikkaansa ovat merkinneet laajojen kansanosien 

pettymyksestä kumpuavaa tyytymättömyyttä. Teollistumisen kurjistamat käsityöläiset ja keskiluokka 

kapinoivat 1800-luvun lopulla. Monille vallankumousyrityksille oli tyypillistä hyvältä näyttävä alku, mutta 

lopulta tyhjiin valunut energia vailla saavutuksia. Esimerkiksi T'ai Ping -kapinalliset tasa-arvopyrkimyksineen 

hallitsivat suurinta osaa Kaakkois-Kiinasta kolme vuotta, mutta hävisivät sitten. 

Yhdysvallat ja Britannia tulilinjalla 

Nykyisen talouskriisin Wright ennustaa iskevän kovemmin Yhdysvaltoihin ja Britanniaan kuin muihin 

maihin. Neptunus seilaa milloin väljemmässä milloin tiukemmassa konjunktiossa USA:n Kuuhun 

(27°Vesimies) vuodet 2010-2011. Toisaalta Neptunus/Kuu voi viitata myös kultakuumeen nousuun. Öljyn, 

kaasun tai muiden resurssien löytyminen maaemon sylistä tai arktisilta vesiltä voisi hullaannuttaa.  

Jouluna 2008 Saturnus pysähtyi USA:n kartan Neptunuksen tietämille ja ohittaa sen uudelleen elokuussa 

2009. Vuoden vaihteen tienoilla poliittinen jännitys kiristyi Gazan pommituksissa. Edellinen vastaava 

transiitti tapahtui 1979-80, jolloin Venäjä tunkeutui Afganistaniin ja ajatollahit nousivat islamilaisen 

vallankumouksen johtoon Iranissa.  

Iso-Britannian kartalla Saturnus on oppositiossa Venuksen ja Pluton keskipisteen kanssa. Wright tulkitsee 

tämän heijastavan englantilaisten pankkien hyvää mainetta ja luotettavuutta. Nyt transitoivan 



Neptunuksen osuessa Venus/Pluto keskipisteeseen luottamus pankkijärjestelmään on horjunut pahan 

kerran.  
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