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För att förstå Uranus transit måste vi först titta på vart första graden i Oxen är i ditt
horoskop, då det är dit Uranus rör sig inom ett par dagar.
Oxen-Skorpion axeln är i ditt horoskop intercepterat i hus-axeln 4-10 (IC/MC), detta
betyder att båda tecknen är helt inbäddade i dessa hus och varken börjar eller slutar
på en huskusp (romerska siffror på bilden), utan ligger helt nerbäddade i hus 4 (IC),
respektive hus 10 (MC). Detta innebär att Oxen-Skorpion axeln ansvarar för
områden i ditt liv som rör ditt hem och din familj, dina rötter och ditt allra privaste
(IC) samt din professionella bild utåt och den expert du har valt att vara i samhället
(MC). Kort och gott är det polariteten mellan familj och jobb.

Det är denna axel och dessa hus som Uranus transit har påverkat och kommer att
fortsätta påverka under sin rörelse genom Oxen. Troligtvis hade du en stor skiftning
i karriären eller i din professionella persona, under början av 2017 och initialt 2016,
då Uranus precis rörde sig över gränsen där MC i ditt horoskop är. Nu är du stadigt
på denna förändringsresa professionellt som Uranus påbörjade då, och denna transit
och förändring kommer otroligt nog hålla ut till ca 2026, innan Uranus rör sig in i ditt
11e hus och börjar istället påverka dina ideal och åsikter och vilka människor du har
omkring dig. Men fram till dess kan du snarare förvänta en stabilisering av den
förändring som din offentliga roll genomgick under 2017. 10e huset och MC rör ofta
arbete eftersom vi idag är “offentliga” på arbetet, men om man inte jobbar är det helt
enkelt ens publika persona överlag, den man framställer sig att vara och det man vill
verka kunnig inom. 10 huset och MC är ofta ens expertområden som man stoltserar
med färdigheter inom, det är ens ambitioner och erkännanden i livet. Denna fokus på
förändring i dina egna ambitioner och status kan då ha sin opposition till och spilla ut
över hemmalivet och familjen (IC och fjärde huset).
Det är konkret förändring i ett konkret område av livet. Vidare tittar vi om du har
några planeter eller viktiga punkter i 1a graderna av Jord-tecknen, för att se om
Uranus skapar trigoner och harmoniska aspekter till någon del av ditt liv. Du har
kuspen på 2 andra huset i första graden av Jungfrun vilket innebär att Uranus skapar
harmonisk förändring till dina materiella tillgångar och finanser, vilket får mig att tro
att ditt skifte i din publika persona och karriär helt enkelt kommer eller har höjt din
lön. Eller så har du dragit på dig mer värde på ett annat sätt, i vilket fall som helst så
bidrar Uranus kommande transit att du har mer värde i ditt liv än tidigare, det kan
vara okonventionellt sådant, inte nödvändigtvis pengar. Denna förändring påverkar
förstås din vardag och din rutiner också, vilket ses av en trigon till Stenbockens
tecken som är i ditt sjätte hus.
För att se om Uranus skapar några utmanande aspekter i ditt horoskop så tittar vi på
Skorpionens, Lejonet och Vattumannens tecken, som Oxen skapar kvadraturer till.
Du har ju ascendent-descendent axeln i lejonet/vattumannen, vilket innebär att
Uranus transit kommer att komma att förändra din bild av dig själv samt dina
relationer något enormt så småningom. Detta kommer dock inte ta sin start förrän
under 2022. Risken under detta år är att du lämnar en relation och blir på egen
hand, mer självständig men också med en förändrad bild av dig själv, och vad du
behöver. Detta år och kommande efter 2022 kommer vara en absolut avgörande
period i ditt liv, eftersom du har så många planeter på din asc-dec, du kommer landa
i några grymt avgörande nya insikter och förändringar under den perioden. Inte alltid
angenäma måste jag dock tillägga då vi ändå pratar om kvadraturer, detta är snarare
utmanande förändringar som i slutändan leder till det bättre, men troligtvis inte
känns så för stunden. Dina relationer, din självbild och sättet du ser ditt hem på

kommer att förändras för gott. Belyst blir absolut dina relationer till andra och vad du
tänker om och värdesätter i relationer till andra
Det som händer just nu dock är att Uranus-transit dels har precis haft en trigon till
Uranus i ditt horoskop vilket berättar att förändringen som varit hittills har varit extra
intensiv och välbehövlig, den har grundat ditt eget horoskop på rätt väg. Dels
kommer också Uranus-transit inom bara ett par månader och sedan under nästan
ett år att skapa kvadratur till din Saturnus i 2a graden av Vattumannen. Denna
transit kommer påbörja en nedbrytning av gamla strukturer, vanor och rutiner. Du
kommer tvingas att släppa taget om gamla strukturer och få ett nytt ansvar oavsett
om du vill eller inte. Detta kommer gälla ditt vardagliga jobb, dina rutiner och din
hälsa. Någonstans här kommer du bli tvungen att släppa taget om gamla invanda
mönster och upparbetat struktur. Obs, denna transit betyder inte problem med
hälsan eller jobbet, endast förändring av vardagliga rutiner som rör dessa både
ämnen.
Detta är en start på en väldigt intensivt föränderlig period för dig, som sattes igång
årsskiftet 2016/2017, och kommer att bli absolut avgörande inför det som sker
under 2022-2025, en period då Uranus skapar aspekter till majoriteten av dina
personliga planeter, och ger dig en helt ny vision och förståelse om livet. Som
tidigare nämnt, kommer det att ha å göra med allt i ditt liv, men framför allt utmana
dina nuvarande ideal och sociala grupperingar, dina relationer och dig själv som
person i allra högst grad.
All lycka till, Alex.

