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28 mei Uranus komt in Ram (4.44 Europese tijd, 27 mei 10:44 PM New York time) 
Deze tekenverandering door deze planeet is er een die het leven en alles wat er over de hele 
wereld gebeurt, sterk verandert. Gemiddeld verandert Uranus iedere zeven jaar van teken en is 
de brenger van vernieuwingen en koersexplosies gericht op een ander gebied. Dit keer verlaat 
Uranus het laatste teken van de dierenriem Vissen en gaat naar het eerste teken, Ram. In Ram 
geeft Uranus iedere keer weer aanzet tot vernieuwingen, uitvindingen en revoluties waardoor 
veel gebruiksvoorwerpen die we daarvoor nog gebruikten, levensstijlen die “in” waren en 
filosofieën die de wereld aanhing, naar het museum gaan of in de vergetelheid raken. 
Zoals Kaye Shinker zegt in haar uitgebreide artikel met veel verwijzingen naar de 
ontwikkelingen die historisch met Uranus in Ram samenhingen: Gesp uw veiligheidsriemen 
vast en wees voorbereid op een wilde rit in de komende 8 jaar als Uranus in Ram de 
afgelopen 84 jaar van zich afwerpt ten gunste van de komende 84 jaar! Kaye Shinker heeft er 
volgens haar artikel, historisch onderzoek naar verricht, welk als belangrijke inspiratiebron 
diende voor het volgende. (Kaye Shinker leest u op 
http://astrologicalinvesting.com/html/articles_pages/articles-UranusInAries.html) 
Onder Uranus in Ram zag de wereld tel van voor de mensheid veelbetekenende 
uitvindingen maar ook volksgerichten en oorlogen: 
In de 16de eeuw het horloge, de microscoop, Spaanse inquisitie in de 
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Brandblusmiddel in de 17de eeuw evenals de 
Chinese claim op Taiwan;  
In de 18de eeuw werden het potlood, de 
chronometer en de rolschaatsen uitgevonden. 
Biologische oorlogen in de Franse en Indiase 
oorlog; in Britse koloniën begonnen 
belastingoproeren te ontstaan. 
In de 19de eeuw ontstond er een Goldrush in 
Californië (Wikipedia: “In Californië vond een van 
de beroemdste goudkoortsen plaats. Het goud dat in 
1848 werd gevonden bij Sutter's Mill zorgde voor 
meer dan 40.000 migranten die hun geluk 
beproefden. Deze goudzoekers zijn mede 
verantwoordelijk geweest voor de economische 
groei van dit gebied.”) Het plaatje hiernaast van 
Wikipedia van een aanplakbiljet uit die tijd laat 
goed het krachtveld van energie zien dat toen 
heerste. 
Opmerkelijke uitvindingen waren de naaimachine, de typmachine, de veiligheidsspeld, 
raffinage van suiker, zoete chocolade en de ijsmachine. De Chicago Board of Trade opende. 
De elektrische telegraaf werd uitgevonden door Prof. Morse. En bovendien: Neptunus werd 
ontdekt, gezien via een telescoop in 1846 in Berlijn. 
In de 20ste eeuw: De laatste gang van Uranus door Ram was van 31 
maart 1927 – 6 juni 1934. In dat tijdperk zag de VS aandelenmarkt 
de grootste piek en diepste val zoals het dat sindsdien niet meer 
heeft meegemaakt. Eerst opgezweept naar steeds hogere hoogten, 
“the sky is the limit”, want er rolden auto’s (Ford model A) van de 
band en er werden wegen gebouwd, de telefoon werd uitgevonden 
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en de eerste films met geluid kwamen uit, het leek niet op te kunnen:  
de elektrische microscoop werd uitgevonden – maar in het al sinds 
1919 in crisis verkerende Duitsland wonnen de Nazi’s aan 
populariteit en de beursstemming veran derde na “Black Monday” 
de NYSE piek en diepe val van 1929-1932. 
Hiernaast: Mensen op straat in Wall Street na de 1929 crash. 
(Wikipedia)  
 
 
Ook uit Market Timing Digest mei 2010: 
“STAALPRIJZEN KLAAR VOOR STIJGING 
Volgens de kop van de 31 maart editie van de Financial Times, gaan 
wereldwijd de 
staalprijzen met een derde omhoog, wat de kosten van alledaagse goederen als auto’s en 
huishoudelijke apparaten, nadat de mijnwerkers en staalwerkers overeenkwamen tot een 
baanbrekende verandering in het in ijzerertsprijssysteem. De belangrijkste mijnen hebben op 
korte termijn hier al winst van het nieuwe systeem. Een uitvoerder schatte in dat de winsten 
van de drie grootste producenten, Vale (VALE), Rio Tinto (RTP) en BHP Billiton (BHP) , 
minstens $ 5 miljard dit jaar zouden toenemen. Dit past in het patroon die zich deze zomer 
afspeelt omdat Jupiter op 6 juni naar Ram gaat. Staalprijzen zullen het dan goed doen net als 
basismaterialen.” 
U vindt Grace K. Morris op http://www.astroeconomics.com/ 
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