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PÄÄKIRJOITUS

Kesän lisäksi koronavirus aina vain, Ukrainan 
sota, Nato, ilmastokriisi ….. painostavat ja huoles-
tuttavat asiat, joihin emme voi ainakaan suuresti 
vaikuttaa (vaikka ehkä ilmaston lämpenemiseen 
hiukan omilla valinnoilla?)

Steven Forrest käsittelee artikkelissaan viime 
vaiheen Kauris-syndroomaa – Pluton transiitti 
Kauriin merkissä on hitaasti lähenemässä lop-
puaan ja paine tuntuu lisääntyvän?  Miten koh-
data ulkoinen todellisuus ja sen 'armottomuus'? 
Virus on koskettanut koko maapalloa, samoin 
tekee ilmastokriisi; Ukrainan sota koskettaa pie-
nempää aluetta, mutta meille suomalaisille se 
on melkein naapurissa ja siksi suurempi uhka. 
Syntyy tarve suojautua ja puolustautua. Samalla 
vedetään myös rajaa lännen ja idän välillä.

Astrologiset analyysit tilanteesta voivat auttaa 
meitä ottamaan etäisyyttä jonkin verran, mutta 

ne eivät varmaan kokonaan vapauta epävarmuu-
desta ja ahdistuksesta, jota viime vuosina olem-
me kokeneet ja kohdanneet. Raimo Nikula käsit-
teli esitelmässään 4.6.22 mm. Ukrainan sotaa ja 
tulevaisuuden näkymiä 2022-25. Hän väläytti tu-
kevaa tilannetta vuonna 2025, kun ulkoplaneetat 
Uranus, Neptunus ja Pluto muodostavat keske-
nään harmoniset kolmiot ja sekstiilit. Tällainen 
tilanne oli myös alkuvuonna 1945, kun keväällä 
toinen maailmansota vihdoin loppui ja koitti jäl-
leenrakennuksen aika.

Onko kylmäkiskoista sanoa, että elämä jatkuu 
kaikesta huolimatta? Näin on ainakin joidenkin 
tai useimpien kohdalla ja luonnossa, ainakin vielä.

Hyvää kesää!
Marita Hölttä

On jälleen kesä
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Raimo Nikula

Onko astrologialla omaa filo-
sofiaa? Jos on, miksi siitä ei näy 
mainintoja? Vastaus on yksin-
kertainen: ketäpä se kiinnos-
taisi. Astrologian käyttöyhteys 
on perin käytännöllinen ja kau-
kana filosofisista tuumailuista. 
Astrologia on irrotettu kauan 
sitten ajatuksellisista juuris-
taan ja sitä käytetään oman 
ihmisyyden laadun ja luonteen 
tunnistamiseen ja itsetunte-
muksen lisäämiseen. Se on 
myös psykologisoitunut viime 
vuosikymmeninä ja muuttunut 
predestinaatio-opista kauaksi 
ihmisen kehitystä palvelevaksi 
välineeksi.

Toki astrologia liitetään usein 
erilaisiin esoteerisiin perintei-
siin, joiden taustalla on usko-
muksellis-ajatuksellisia perusi-
deoita, mutta omaa filosofiaa ei 
näistä usein hyvin esoteerisista 
ajatuksista saa helposti raken-
nettua. Astrologiaa esiintyi her-
meettisissä traditioissa ja paljon 
myöhemmin syntyi teosofista 

astrologiaa (Alan ja Bessie Leo, 
Max Heindel), ja myös antropo-
sofiassa (Günther Wacshmuth) 
astrologialla on ollut oma roo-
linsa. Astrologian uudistaja 
Dane Rudhyar aloitteli uraansa 
myös vahvojen teosofisten vai-
kutteiden alla. Hänellä oli pit-
kä ystävyyssuhde Alice Baileyn 
kanssa. Vuosisatoja astrologia 
on notkunut uskonnon, usko-
musten, tiedon ja tieteen raja-
mailla. Populaarein astrologia 
on tietysti pelkkää viihdettä. 
Niille, joilla on nykyaikainen 
maailmankuva tieteellisine it-
sestäänselvyyksineen, astrologia 
on vain jäänne muinaisesta us-
komuksesta. Ne, jotka eivät lan-
kea tähän yksinkertaisuuteen, 
joutuvat itse miettimään, min-
kä asian kanssa astrologiassa lo-
pulta ollaan tekemisissä.

Jos ajattelemme perinteis-
tä filosofian historiaa, euroop-
palaisen ajattelun kaksi juurta 
ovat antiikin Kreikan filosofit, 
Platon ja Aristoteles. Platon 

loi väljästi ottaen idealistisen 
tavan ajatella elämän perustei-
ta, kun taas Aristoteleesta lähti 
ajattelun perinne, joka koros-
ti aistimaailmasta saatua tie-
toa, naturalismia ja realismia. 
Tietoteoreettisesti Platon piti 
ensisijaisesti ideoita tosina ja 
Aristoteles aistien kautta saa-
tua reaalista tietoa maailmasta. 
Platonin kuuluisa vertaus ihmi-
sen asemasta luolan asukkaana, 
joka näkee todellisen maailman 
tapahtumat vain kuvajaisina 
luolansa perällä, on yhä suo-
sittu filosofian alkeiskirjoissa. 
Ihmisen aisteilla ei ole suoraa 
pääsyä todelliseen maailmaan, 
aistittavat luonnon elementit, 
esineet ja keho ovat heikko-
ja heijastuksia todellisuudesta. 
Totuuden ainoa lähde on ide-
oiden maailma. Maailmasta 
saatava ideoiden totuus on saa-
tavissa, koska ihmisessä on sie-
lu, joka on yhteydessä ideoiden 
maailmaan. Aristoteleen ajatte-
lu oli vastakkaista, se korostaa 

Millaiseen ajatteluun 
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reaalimaailman tarkkaa havain-
nointia. Aristoteleesta tulikin 
monen tieteenalan isä ja tiedon 
luokittelija. Nämä kaksi perus-
järkälettä länsimaisella ajatte-
lulla on ollut. Laajasti ottaen 
kumpikin suuntaus on saanut 
valtavasti seuraajia ja teori-
an kehittelijöitä. Kummankin 
suunnan edustajia on edelleen 
olemassa, vaikka akateeminen 
filosofia on haaroittunut luke-
mattomiin koulukuntiin, joiden 
sisällä loputon käsitteiden hius-
tenhalkominen ja käsite-ato-
mien pilkonta on aina menossa.

Platonista lähtenyt idealis-
tinen perinne jatkui uusplato-
nismissa kuten Plotinuksen ja 
Prokloksen ajattelussa. Myös 
monet myöhemmät esoteeri-
set opit tähän päivään asti ovat 
suuresti velkaa idealismin maa-
ilmankuvalle. Swedenborgista 
aina Teilhard de Chardiniin asti 
idealistit ovat puhuneet maail-
manhengestä – kukin eri tavalla 
kukin sen käsittäen.

On ilmeistä, että astrologia 
ankkuroituu enemmän Pla-
tonin ideamaailmaan kuin 
Aristoteleen naturalismiin. 
Idealistisesta ajattelusta löy-
tyy sukulaisuutta astrologialle 
ja sinne on käännyttävä, jotta 
ymmärtäisimme millä pohjal-
la astrologinen maailmankuva 
lepää. Richard Tarnas kysyy fi-

losofian historian kirjansa The 
Passion of the Western Mind 
alussa: ”Mikä on täsmälleen ot-
taen suhde Platonin Ideoiden tai 
arkkityyppien ja tavallisen arki-
päiväisen elämän välillä?” Us-
koisin että jos sen tietäisemme 
tarkalleen, tietäisimme myös, 
miksi astrologia ei voi toimia 
niin kirjaimellisen luotettavasti 
kuin kone.

Platonista lähtenyt idea-
listinen tieto-oppi on käynyt 
läpi monia vaiheita. Idealismi 
laajasti käsitettynä voi viitata 
monenlaiseen ajatteluun, jossa 
käsitetään olemassaolon ”pe-
rusaines” henkisenä (mentaa-
lisena, mielen luomana). Sen 
kukoistuskausi alkoi Immanuel 
Kantista (1724-1802), joka 
itse käytti filosofiastaan sanaa 
idealismi. Kant oli taitava, jos-
kin vaikeatajuinen filosofi. Kan-
tin 1700-luvulla perustama 
transsendentaalinen idealismi 
väittää, että mieli muokkaa ha-
vaitsemamme maailman ava-
ruuden ja ajan muotoon. Ava-
ruus ((tilassa voidaan liikkua) 
ja aika (muutokset tapahtuvat, 
sitä sanotaan ajan kulumiseksi) 
ovat ikään kuin maailmanteat-
teri, jonka mielemme luo, jotta 
voisimme kokea jotain.

Tässä vaiheessa voisimme jo 
kysyä ennakoivasti: eikö ast-
rologinen aparaatti, eläinrata, 

planeetat, aspektit, huoneet ole 
selvä idealistinen (ihmismielen 
luoma kuva, ajatusmalli) ajan 
(planeettojen liike tapahtuu 
ajassa) ja paikan (henkilökoh-
taisen kartan sitominen tiettyyn 
paikkaan koordinaattien kaut-
ta) yhdistelmä? Astrologian 
perusta on tosiasiallinen, kos-
ka planeetat ovat siellä missä 
ne aktuaalisesti ovat, ja niiden 
suhde toisiinsa on mitattavissa. 
Kaikki tapahtuu eläinradan si-
sällä, joka käsittää ympyrän eli 
360 astetta. Ympyrä on mielen 
luoma täydellinen geometrinen 
kuvio, mutta tosiasiassa mikään 
luonnossa ja avaruudessa ei ole 

Platon Aristoteles Richard Tarnas

Immanuel Kant

wikipedia

wikipedia

wikipedia wikipedia
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täydellinen ympyrä, eivät pla-
neettojen radat (kuten Kepler 
uransa alkupuolella oletti), ei-
vätkä planeettojen muodot-
kaan. Maapallo ei ole kaunis 
ympyrä, vaan litistynyt soikio; 
monet asteroidit ovat huomat-
tavan epäsymmetrisiä jne. Kun 
me teemme astrologiaa, tulkit-
semme karttoja, me joudum-
me myöntämään, etteivät ho-
roskoopin täydelliset muodot 
ja niihin sisältyvä informaatio 
toimii idealistisella tasolla, ei 
asiakkaan reaalista elämää yk-
sityiskohtineen vastaavalla ta-
valla. Richard Tarnas sanoo, että 
”astrologian tulkinnat toimivat 
arkkityyppisellä tasolla”. Lau-
setta pitää täydentää: ne eivät 
toimi jokaisen yksilön reaalisen 
elämän tasolla. Silti tulkinnan 
idealistisella tai arkkityyppisellä 
ilmaisumuodolla voi olla paljon 
hyödyllistä sanottavaa asiak-
kaan luonteesta ja elämästä. On 
hyvä muistaa että sana ”idea” 
tulee kreikan kielen sanasta 
”eidos”, joka kirjaimellisesti tar-
koittaa näkemistä. Mutta idea 
filosofisena käsitteenä kääntyy 
useimmiten englanniksi sanalla 
”form” – muoto. Voisimme yh-
distää nämä kaksi: astrologia on 
”muotojen näkemistä”. Laajem-
pi alkeismääritelmä voisi kuu-
lua: astrologia on ihmiselämän 
ja luonteen näkemistä ja tulkit-
semista muoto-opillisen, idea-
listisen opin täydellisen (tähdis-
töt, planeetat) taivasmaailman 
tarjoaman symbolisen järjestel-
män kautta.

Kantin ns. transsendenttinen 
idealismin peruslause on Puh-
taan järjen kritiikistä:

 ”   ... jos poistan ajattelevan 
subjektin, koko aineellisen maail-
man on heti katoava, koska se ei 
ole muuta kuin ilmiöllinen ilmes-
tys meidän subjektina ollessam-
me ja esitystapa tai -laji.”  

Nykyihmisen mieltä on ai-
vopesty pitkään luonnontie-
teistä perusoppinsa saaneiden 
koululaitoksen ja yliopistojen 

kautta. Siksi näinkin absoluut-
tinen idealismi tuntuu enem-
mistön mielestä vieraalta, vaik-
ka Kantin perusväittämää voi 
kuitenkin puolustaa menestyk-
sekkäästi pitkälle – ja on puo-
lustettu kolmatta vuosisataa. 
Nykypäivänä on väitelty tyyliin: 
jos puu kaatuu maailmassa, eikä 
ketään ole olemassa, kuuluuko 
kaatumisen rytinä vai ei? Onko 
luonto olemassa objektiivise-
na ilmiönä? Antiikin päivistä 
länsimaiden kulttuuri kääntyi 
tykkänään poispäin Ideoiden 
ikuisesta maailmasta kohti 
maallista elämää. Se hylkäsi 
transsendenssin ja absoluutin 
ja otti aseekseen rationalismin, 
joka ei tunnusta mitään muuta 
kuin järjen ja tämänpuoleisen 
(immanenttisen) todellisuu-
den, jota pyritään hallitsemaan 
aina lisääntyvän teknisen ke-
hityksen avulla. Tämä elämän-
hallinnan pakonomainen pyr-
kimys on saanut ihmismielen 
täysin valtaansa ja nykyinen 
maailmantilanne on seurausta 
siitä.

Länsimainen kulttuuri on 
ollut niin keskittynyt rationa-
listiseen ja hyötyä ajattelevaan 
toimintaansa, että se ei ole 
huomannut sahaavansa omaa 
oksaansa vähitellen kasvaneen 
ilmaston lämpenemisen ja 
luonnossa tapahtuneen laji-
kadon myötä. Me tuhoamme 
luonnon ja välineenä siinä on 
juuri rationaalinen tai ääriratio-
naalinen maailmankuva. Matti 
Luoman mielestä länsimailla 
on ollut kaksi uskontoa, kris-
tinusko ja sen varjosta noussut 
toinen usko, rationalismi, joka 
nykyisin hallitsee tyrannina 
maailmaa.

Palataan puun kaatumiseen. 
idealismin mukaan puun kaa-
tumista ilman inhimillistä kuu-
lijaa ei kuulu koska kokemisen 
agentti, ihminen, puuttuu, eikä 
toisaalta ole luomassa käsitet-
tä ”puu” tai ”kaatuu” ja siihen 
kuuluvaa kuulemisen koke-
musta. Normaali naturalistinen 
tiede on täysin toista mieltä. 

Vaikka maailma olisi tyhjä, puu 
kaatuessaan rytisee siinä missä 
silloinkin kun maailma ja ih-
miset ovat puun kaatoa todis-
tamassa. Tiede on seurannut 
Aristotelestä tieto-opillisesti. 
Vain havaittavat, aistittavat asiat 
ovat tosia ja ulkomaailman esi-
neet ja ilmiöt ovat objektiivi-
sesti olemassa. Mutta tämä on 
filosofinen kysymys eikä asiasta 
ei voi tehdä empiirisiä kokeita.

Idealismi jakautui moneen 
haaraan myöhemmin. Kan-
tin jälkeen sen kehittäjiä olivat 
mm. piispa Berkeley. Berkeley 
(1765-1753) oli aito idealisti 
jyrkällä tavalla sanoessaan että 
”esse est percepi”  - oleminen 
on havaituksi tulemista. Berke-
ley oli myös immaterialisti, joka 
kiisti materialistisen maailman 
tosiasiallisen olemassaolon. Esi-
neet eivät ole olemassa, ellei nii-
tä ole joku havaitsemassa. Siten 
Berkeley sanoisi, että jos puun 
kaatumista ei kukaan ole todis-
tamassa, ääntä ei kuulu. Berke-
leyn oppi sai sittemmin kritiik-
kiä solipsismista.

Idealistinen filosofia koki 
monen mielestä huippunsa 
romantiikan kauden saksalai-
sessa kulttuurissa 1800-luvun 
alkupuolella. Silloin esiintyivät 
Schelling (1775-1854), Fichte 
(1762-1814) ja ennen kaikkea 
vaikutusvaltainen Hegel (1770-

Piispa Berkeley

wikipedia
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1831). Schelling edusti objek-
tiivista idealismia ja Fichte sub-
jektiivista idealismia. Edellinen 
viittaa filosofiseen ajatteluun, 
jonka edustajat pitivät yliyk-
silöllistä henkistä periaatetta 
maailman pääperiaatteena. 
Kaikki oliot osallistuvat mielen-
sä kautta objektiivisen hengen 
luomiseen, joka pitää yllä ha-
vaintomaailmaa. Myöhemmin 
idealistista periaatetta on käy-
tetty monissa muodoissaan elä-
män johtavana voimana. Teo-
logit kutsuivat sitä jumalaksi, 
Hegel absoluuttiseksi hengeksi 
ja Schopenhauer maailman 
Tahdoksi. Subjektiivinen idea-
lismi oli kehittynyt jo Berkeleyn 
filosofiassa, joka piti havaittuja 
objekteja vain kokoelmina ha-
vaitsijan mielessä. Fichten yksi-
lökeskeinen filosofia oli muun-
nos tästä perusajatuksesta.

Hegel oli puolestaan abso-
luuttinen idealisti ja monisti. 
Absoluuttinen idealismi perus-
tui Hegelin näkemykseen siitä, 
kuinka oleva on perustaltaan 
käsitettävissä kaiken sisältäväksi 
yhdeksi kokonaisuudeksi. He-
gel katsoi, että jotta ajatteleva 
subjekti (järki tai tietoisuus) 
voisi lainkaan tuntea objektinsa 
(maailman), ajattelulla ja ole-
massaololla täytyy olla olemas-
sa jossain mielessä identiteetti. 
Muussa tapauksessa subjekti ei 

voisi koskaan tavoittaa objek-
tia emmekä voisi olla varmoja 
mistään, mitä tiedämme maa-
ilmasta. Tämä palauttaa meidät 
astrologiassa ilmenevään ihmi-
selämän ja luonteen suhtee-
seen maailmankaikkeuteen. Se 
perustuu identiteettiin. Tiukasti 
ajattelevat sanovat tietysti, että 
kyse ei ole identiteetistä vaan 
jonkinlaisista paralleeleista.

Idealismia on monentyyppis-
tä, on hegeliläistä monistista 
idealismia, jossa kaikki tietämi-
nen palautuu Yhteen, ainoaan 
prinsiippiin, joka on jakamaton 
ja objektina vain itselleen On 
vain yksi subjekti, joka yhdis-
tää kaikki objektit kuten objek-
tiiviset idealistit sanoivat. On 
pluralistista idealismia, jota 
kannatti mm. vaikutusvaltainen 
amerikkalainen filosofi William 
James (1842-1910). James kir-
joitti: " Erilliset ihmis-, eläin- ja 
kasvitietoisuudet kohtaavat tai 
sulautuvat yhteen "vielä laajem-
massa tietoisuudessa" . James 
käyttää Henri Bergsonin kritiik-
kiä "intellektualismia" kohtaan 
väittäessään, että "kokemuk-
sen konkreettiset impulssit eivät 
näytä jäävän kiinni mihinkään 
niin selviin rajoihin kuin käsit-
teelliset korvikkeemme ovat ra-
joittuneet”. James toteaa myös 
omaksuneensa kannan, jonka 
hän oli alustavammin esittänyt 

teoksessa Uskonnollinen ko-
kemus (suom. 1981). Uskon-
nolliset kokemukset "viittaavat 
kohtuullisella todennäköisyydel-
lä tietoisuutemme jatkuvuuteen 
laajemman hengellisen ympäris-
tön kanssa, josta tavallinen järke-
vä ihminen (joka on ainoa ihmi-
nen, jonka tieteellinen psykologia, 
niin sanottu, ottaa huomioon) 
on suljettu pois."

Nykyään vähän tunnettu 
saksalainen filosofi ja kokeelli-
sen psykologisen uranuurtaja 
Gustav Fechner (1801-1887) 
yhdisteli psykologiaa ja fysio-
logiaa toisiinsa. Hän oli ajatte-
lijana idealisti, mutta kallistui 
omaan suuntaansa. Hänen ajat-
teluaan on sanottu ”panpsykis-
miksi”, jonka mukaan jokainen 
entiteetti (kuten ihminen) on 
jossain määrin tunteva ja toi-
mii osana jonkin laajemman 
entiteetin elämää hierarkias-
sa, joka ulottuu jumalalliseen 
olentoon, jonka osatekijöihin 
kuuluu koko todellisuus. Ju-
mala on maailman sielu, joka 
puolestaan on hänen ruumiin-
sa. Fechner väittää, että jokaisen 
ihmisen tahdonvoimat antavat 
impulsseja jumalallisen koke-
muksen sisällä ja että Jumala 
saa ja kärsii inhimillisestä koke-
muksesta. Toisin sanoen jokai-
sella yksilöllä on vastuuta siitä, 
millaiseksi maailmaa muuttaa 
omilla teoillaan ja sanoillaan.

Myöhemmin idealistisen 
filosofian kaikuja on kuultu 
monelta taholta. On puhut-
tu yhteistajunnasta. Emerson 
(1803-1882), merkittävä ame-
rikkalainen transsendentalisti ja 
kulttuurivaikuttaja, seurasi sa-
maa linjaa kirjoittaen ”Ylisielus-
ta”- Oversoul), jossa teoksessa 
hän kirjoitti sielun monitasoi-
sista suhteista egoon, toisten 
ihmisen  sieluihin ja Jumalaan. 
Carl Jung (1875-1961) käytti 
termiä ”kollektiivinen alitajun-
ta” kuvaamaan ihmiskunnan 
tajunnan alapuolella elävistä 
mielikuvien ja kokemismallien 
varastosta. Kollektiivinen alita-
junta tai kollektiivinen tiedosta-
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maton aktivoituu arkkityyppien 
kautta. Arkkityyppi sai erityisen 
sijan C.G.Jungin psykologias-
sa ja Jungin lukkarinrakkaus 
idealismia ja Kantia kohtaan 
on tunnettu. Käsite ei palaudu 
suoraan Platoniin kuten usein 
on väitetty, mutta on läheistä 
sukua Platonin käsitteille Idea 
ja Muoto.

Idealistinen maailmankuva 
tunkeutui myös tieteeseen, joka 
muutoin on säilynyt aristote-
lisen naturalismin ja tämän-
puoleisen monismin käsissä. 
1900-luvun alkupuolella britti-
läinen astronomi, Sir James Jeans 
(1877-1946) kirjoitti: "Tiedon 
virta kulkee kohti ei-mekaanista 
todellisuutta; maailmankaikkeus 
alkaa näyttää enemmän suurelta 
ajatukselta kuin suurelta koneel-
ta. Mieli ei enää näytä olevan 
satunnainen tunkeutuja aineen 
valtakuntaan... meidän pitäisi pi-
kemminkin tervehtiä sitä aineen 
valtakunnan luojana ja hallitsi-
jana." Nämä lauseet ovat kulu-
neet puhki, niin runsaasti niitä 
on lainattu. Ilmeisesti ne osui-
vat ajan henkeen, vaikka tänä 
päivänä astronomit sivuuttavat 
ne ajankohtaisuutensa menet-
täneinä ja keskittyvät alati tek-
nistyvään erikoisalaansa.

Myös toinen brittiastronomi 
Arthur Eddington esitti useam-
man kuin yhden idealistisen 

tulkinnan tieteen avaamista 
näkymistä. Hän kirjoitti mm.:” 
Fyysinen maailma on täysin 
abstrakti ja vailla todellisuutta 
lukuun ottamatta sen yhteyttä 
tietoisuuteen.”. Tässä hän kirjoit-
taa idealistisen ajattelun perus-
totuuden. Toisaalla hän sanoi: 
”Ajatus universaalista mielestä 
tai Logoksesta olisi mielestäni 
melko uskottava johtopäätös 
tieteellisen teorian nykytilantees-
ta.”  Huolimatta näiden kahden 
tähtitieteilijän lausunnoista, tie-
teen valtavirta ei muuttanut 
suuntaansa.

Astrologian tosi olemus?

Astrologian ”tosi olemus” on 
avoin kysymys, mysteeri, joka 
kerää myös tuoreita spekulaa-
tioita. Monet ovat ehdottaneet 
todellisuuden mallia, joka ei yk-
sinkertaisesti ole yksinkertainen, 
vaan vähintään kaksinkertai-
nen. On olemassa fysikaalinen 
maailma (1), jossa biljardipallo 
liikkeessä kohtaa toisen ja sysää 
sen johonkin uuteen suuntaan. 
Newtonin lait pätevät. Mutta 
on kenties olemassa toinen 
maailman järjestys (2), joka 
on vanhempaa kerrostumaa, 
ja jossa on alkukantaisempi, 
määrällis-laadullinen asioiden 
yhteys ja riippuvuus, jossa ast-

rologinen symboliikkakin on 
omalla tavallaan pätevää ja jon-
ka avulla voi viestiä asioita. Sel-
lainen mahdollisuus muistuttaa 
fyysikko David Bohmin (1917-
1992) teoriaa, jonka hän nimesi 
”Implicate Order” – implikoitu 
järjestys, joka toimii universu-
missa ulkoisesti näkyvän ja toi-
mivan fysikaalisen järjestyksen 
”alakerrassa”. Implikoidun jär-
jestyksen teoria sisältää erittäin 
kokonaisvaltaisen kosmisen 
näkemyksen; se yhdistää kai-
ken kaikkeen muuhun. Periaat-
teessa mikä tahansa yksittäinen 
elementti voisi paljastaa "yksi-
tyiskohtaista tietoa jokaisesta 
muusta elementistä maail-
mankaik  keudessa". Bohmin 
teorian keskeinen perimmäi-
nen teema on "olemassaolon 
kokonaisuuden katkeamaton 
kokonaisuus jakamattomana 
virtaavana liikkeenä (holomo-
vement) ilman rajoja".

Filosofian historiassa on pit-
kään jauhettu kysymystä siitä, 
ovatko yleiskäsitteet tosia vai 
eivät. Nykyään valtavirtaus, jo-
hon erityistieteet ovat varmasti 
vaikuttaneet, on vienyt vastak-
kaiseen suuntaan. Yleiskäsitteet 
eivät ole reaalisia, sanovat par-
tikularismin kannattajat. Sini-
syyden yleiskäsitteen vastinet-
ta ei ole todellisuudessa, vain 
nimi esiintyy ihmisten mielissä. 

EmersonCarl Jung
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Nominalismin vastakohtaa on 
kutsuttu partikularismiksi tai 
käsiterealismiksi, jonka mie-
lestä käsitteiden, kuten 'valtio' 
tai 'demokratia', muodot ovat 
olemassa itsenäisinä abstraktis-
sa todellisuudessa. Tuntuisi siis 
luontevalta yhdistää käsiterea-
listinen kanta filosofiseen idea-
lismiin, joka korostaa muuten-
kin mielen (hengen) itsenäistä 
osuutta olemisen perustana. 
Astrologia, joka pelaa pitkälti 
abstrakteilla kategorioilla kuten 
’merkit’, ”huoneet”, ”planee-
tat”, ”aspektit”, on vahvasti sekä 
idealistiseen  että käsiterealisti-
seen näkemykseen perustuva 
oppi.

On olemassa astrologinen 
totuus, mielen heijastus, josta 
kaikki astrologisen aparaatin 
osatekijät ovat riippuvaisia. Ast-
rologia käyttää tämän totuuden 
välittämiseen käsitteellisiä luok-
kia, jotka perustuvat laadullisiin 
abstrahoituihin eroihin kuten 
eläinradan merkkien kuvaukset 
vuodenaikoihin. Suhde fyysi-
seen todellisuuteen on ole-
massa, mutta sitä ei voi ottaa 
kirjaimellisesti tai syy ja seuraus 
– periaatteen kautta ymmär-
rettynä. Mutta ongelmia on 
tässäkin. Jotkut väittävät, että 
astrologia on syntynyt havain-
noista ja siten luonnosta, mutta 
on selvää että näitä havaintoja 
on sovitettu jo olemassa oleviin 
abstrakteihin kategorioihin (”X 
on tyypillinen Härkä, kokkaa 
mielellään ja vartioi omaisuut-
taan tarkasti”).

Jos voisimme poistaa mie-
lestämme kaiken astrologisen 
ennakkotiedon ja aloittaisimme 
alusta vain tekemällä havaintoja 
ihmisistä, emme ehkä koskaan 
saisi rakennettua nykyisen kal-
taista astrologista järjestelmää, 
vaan ihmisten käyttäytyminen 
ja ’olemus” vaikuttaisivat ole-
van satunnaista ja kaoottista. 
Kuka sanoi ensimmäisenä, että 
maailman järjestys löytyy tai-
vaan ilmiöistä?

Dane Rudhyarin (1895-
1985) tavoin monet ovat ym-

märtäneet astrologian olevan 
idealistinen oppi ihmisen kyvys-
tä järjestää todellisuuden kaa-
osta mielekkyyttä synnyttäviin 
luokkiin. Hän korosti aina eroa 
”ymmärtämisen” (understan-
ding) ja merkityksen (meaning) 
välillä. Ymmärrystä välittävät 
merkit (signs), mutta merki-
tyksiä symbolit. Symboleilla on 
kyky yhdistää erilaisia yleisinhi-
millisiä tilanteita, tuntemuksia 
ja kokemuksia ja saada aikaan 
myös psyyken liikahduksia. Ast-
rologia ei ole pelkkää informaa-
tiota koodattuna karttoihin.

Astrologia – onko se pysyvästi 
roskakorissa?

Juuriltaan astrologia on siis 
idealistinen filosofinen näke-
mys ihmisen ja maailman yh-
teen kietoutumisesta. Mutta 
se on myös käytännöllinen 
järjestelmä, jolla tutkitaan ja 
kuvataan ajan luonnetta ja 
paikkaamme sen muuttuvassa 
kehyksessä. Se tapahtuu jaka-
malla ympyrä yhtäsuuriin osiin, 
kahteentoista eläinradan merk-
kiin, kahteentoista huoneeseen 
ja osittamalla ympyrä (360 as-
tetta) niin, että saadaan aspek-
teja planeettojen välille. Sinänsä 

astrologia on epätäydellinen vä-
line, ja sen tarkkuutta koskevat 
väitteet ovat usein liioiteltuja, 
kuten ovat myös väitteet mo-
nissa ”oikeissa” tieteissä, mutta 
tehtävä, joka liittyy aikaan ja 
siinä olemisen ymmärtämiseen, 
on oleellinen. Platonista lähtien 
aika on ollut filosofien kes-
keinen ongelma. Miksi kaikki 
muuttuu kun ”eletään ajassa”? 
Onko aika yhtenäinen virta, vai 
jakautuuko se laadullisiin osiin, 
kuten astrologia sanoo? Pyhä 
Augustinus totesi tunnetusti, 
että hän tiesi tarkalleen, mitä 
aika on, kunnes joku kysyi hä-
neltä, mitä hän tarkoitti.

 Syntyä jonakin aikana tar-
koittaa olemassaolon alkua 
tietyissä alkuehdoissa, joita 
ovat biologinen perimä ja eli-
nympäristö, mutta sen suu-
rimman taustan suo kosminen 
ympäristö planeettoineen. Se 
on vähiten tunnettu ympäris-
tö ihmiselle. Ihmisen nykyinen 
asennoituminen kosmologi-
seen tutkimiseen ei vain anna 
oikeita vastauksia ihmisen ja 
maailman väliseen suhteeseen. 
Ihminen ymmärtää suuria ko-
konaisuuksia heikosti tai ei ol-
lenkaan. Ja toinen sokea piste 
on oma sisäisyys. Siinäkin on 
syväavaruutta tutkimatta.

 Kauan sitten ihmiset olivat 
tottuneet siihen, että astrologia 
perustuu simppeliin ajatukseen: 
ihminen ja maailma kuuluvat 
yhteen. Astrologialla ei ole yk-
sinoikeutta tähän ideaan, vaan 
se toistuu ympäri maailman 
erilaisissa uskonnollis-mystisis-
sä perinteissä. Ihminen on osa 
kokonaisuutta, mutta ei ato-
mistisessa mielessä vaan aktii-
visessa mielessä sanoen, että 
mikä tapahtuu omassa kosmi-
sessa lähiympäristössä, aurin-
kokunnassa, heijastuu ihmisiin 
peilikuvan lailla. Ihmisessä on 
jotain samaa kuin maailman-
kaikkeudessa. Ihminen on osa 
kokonaisuutta ja kokonaisuus 
on ihmisessä. Tosiseikat puol-
tavat tätä ajatusta, sillä ihminen 
on rakennettu samoista fyysi-
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sistä perusaineksisista kuin pla-
neetat ja tähdet. Tähtitieteilijä 
Carl Sagan kirjoitti: "me kaikki 
olemme tähtiainesta”. Amerik-
kalaiset ilahtuisivat, jos huo-
maisivat olevansa tähtiainesta 
kosmisessa saippuaoopperassa. 
Monet ajattelijat ja visionaariset 
näkijät ovat saman asian toden-
neet kuten myös runoilija Paul 
Valery: ”Maailmankaikkeus on 
rakennettu syvällisen symmetri-
an varaan, joka on läsnä myös 
meidän mielessämme”.

Mutta teoriaa voi viedä 
eteenpäin kuten Sean Kelly, 
holistinen kosmologi, joka kir-
joittaa: ”Kyse ei ole vain siitä, 
että fyysinen "materiaali", josta 
meidät on tehty, on erottamat-
tomasti kudottu koko kosmok-
sen monimutkaiseen kudokseen, 
vaan että juuri tämä aine, joka 
joissakin tapauksissa salaperäi-
sellä tavalla synnyttää tai aina-
kin helpottaa kokemuksemme 
syntymistä, on myös (monimut-
kaisella tavalla) yhteisesti muo-
dostunut kokemuksestamme... 
Osallistumme siihen jäseninä 
kosmisessa kokonaisuudessa tai 
kaikkeudessa, ja me osallistum-
me tämän kokonaisuuden ilme-
nemiseen tai toteutumiseen”.

Mekanistis-materialistinen 
tiede ei tällaisista ideoista in-
nostu. Jotta aurinkokunta pla-
neettoineen vaikuttaisi maan-
päälliseen elämään ja ihmisiin, 
pitäisi löytää jokin todettava ja 
mitattava voima tai useampi, 

joka sitoo maan, Kuun, Aurin-
gon ja planeettojen voimat toi-
siinsa syyn ja seurauksen kaut-
ta. Tällaista fysikaalista yhteyttä 
ei ole tähän päivään mennessä 
löydetty. Monet astrologit ovat 
sitä mieltä, että sellaista ei kos-
kaan löydetä, vaan astrologi-
an mysteeriä pitää avata aivan 
muualta, ihmismielen ja ma-
teriaalisen maailman yhteen 
kietoutumisesta. Sen mukaan 
astrologiassa ei ole kyse ma-
teriaalisista voimista, joita pla-
neetat säteilevät, vaan mielen 
ja maailman yhtenäisyydestä, 
jossa planeetat ovat käsitteel-
lisiä indikaattoreita ei-avaruu-
dellisessa mielen ja maailman 
yhteisessä jatkumossa.

Jos näin on, jäljelle jää val-
tavia kysymyksiä. Klassinen 
ongelma mielen ja ruumiin 
välisestä suhteesta on edessä. 
Jos ne eivät olekaan kuin kaksi 
erillistä maailmaa kuten Des-
cartes (1596-1650) esitti, vaan 
kaksi aspektia jostakin vielä 
määrittelemättömästä koko-
naisuudesta kuten puolestaan 
Spinoza (1632-1677) sanoi. 
Kun häntä haastoivat tyystin 
materialistinen filosofi Hob-
bes (1588-1679)  ja ruumis/
mieli –dualisti, Descartes, hän 
kirjoitti: ”Molemmissa taloissa 
on rutto!” Ruumis ja mieli ovat 
näkökulmia kolmannesta, joka 
ei ole pelkkää materiaa eikä 
pelkkää mieltä (henkeä). Mutta 
sekin oli vain alkusoittoa erääl-

le filosofian ratkaisemattomalle 
kysymykselle. Tänä päivänä psy-
kologit ja muodikkaat kognitio-
tieteilijät (kuten Daniel Dennet) 
ovat tietysti omasta mielestään 
ratkaisseet tämänkin kysymyk-
sen materialistisen tulkinnan 
(ennakko-oletuksen) kautta.

”Niin ylhäällä kuin alhaalla, 
niin ulkona kuin sisällä.”  Iki-
vanha hermeettinen totuuslau-
se on jäänyt kummittelemaan 
esoteeristen oppien historiaan. 
Useimmat oppineet pitävät sitä 
vain analogisena korulausee-
na ilman konkreettista sisältöä. 
Mutta se syntyi aikana (kenties 
+ 200-luvulla) jolloin ihmisen 
jaa maailman ykseys vielä koet-
tiin voimakkaana. Ylhäällä on 
Makrokosmos, suuri Maailma 
ja alhaalla ihmisen Pieni maa-
ilma. Sana makrokosmos tulee 
kreikan kielen sanasta makros 
kosmos, "suuri maailma"; maa-
ilmankaikkeus kokonaisuute-
na. Mikrokosmos tulee kreikan 
sanasta mikros kosmos, "pieni 
maailma"; ihminen, joka ym-
märretään pienoisuniversumi-
na). Nämä kaksi ovat kietoutu-
neet yhteen.

Toisin sanoen lause voidaan 
tulkita niin, että "Yläpuolella" 
viittaa luontoon ja kosmokseen, 
ja "Alapuolella"-osa viittaa sii-
hen, mitä tapahtuu meidän 
ihmisten sisällä, eli henkilökoh-
taiseen subjektiiviseen koke-
mukseemme elossa olemisesta. 
Mikrokosmoksen ja makrokos-
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moksen suhdetta kuvaa hienos-
ti Rudolf Steiner sanoessaan:

"Jos haluat todella tuntea 
maailman, katso syvälle omaan 
olemukseesi, Jos haluat todella 
tuntea itsesi, ole aidosti kiinnos-
tunut maailmasta."  

Voisi sanoa idealismin pe-
rintöä ajatellen, että voisimme 
löytää hedelmällisen maape-
rän ajattelulle, joka ottaa huo-
mioon tajunnan moninaiset 
kerrokset ja niiden suhteet toi-
siinsa. Sellaisen skeeman tar-
joaa amerikkalainen filosofi Ken 
Wilber, joka on monissa teok-
sissaan (mm. A Brief History 
of Everything, 2006) on luonut 
koko luomakunnan läpi ulottu-
van hierarkkisen olemassaolon 
järjestelmän, joka nojautuu 
vahvasti idealistisen filosofian 
perinteelle ja esoteerisille pe-
rinteille. Vaikka maailman oliot 
(kasvi-eläin-ihmiskunta) ovat 
jakautuneet moniin kategori-
oihin, kaikilla on yhteys toisiin 
ja ne osallistuvat kaikki evo-
luution liikkeeseen kohti kor-
keampia henkisiä tasoja. Niiden 
kautta Ideamaailma saa muo-
toa. Astrologinen kartta antaa 
näkymän siihen, millaiselle 
puolapuulle elämämme aset-
tuu evoluution tikkailla.

Tänä päivänä meillä on astro-
logiassa filosofi ja suurten syn-
teesien tekijäksi ilmaantunut 
Richard Tarnas (s. 1950), jon-
ka monumentaalinen Cosmos 
and Psyche (2006) on laaja 

katsaus hitaiden planeettojen 
sykleihin ja niiden paralleelei-
hin länsimaiden historiassa. 
Tarnaksen pääidea arkkityyppi-
sen historiankirjoituksen saralla 
on ollut pitkään korostaa sitä, 
miten länsimainen kulttuuri 
on edennyt vieraantumisessaan 
maailmasta ja maailmankaik-
keudesta pitkälle. Ihmisen ja 
kosmoksen suhteen uudelleen 
elävöittäminen voisi lopettaa 
tämän vieraantumisen.  Ast-
rologialla voisi olla siinä suuri 
rooli. Alienaatio suuresta maa-
ilmasta on pimentänyt näky-
miämme niin, että emme ole 
havainneet että olemme tuhoa-
massa maapallomme elämän. 
Meidän katseemme on ollut 
kiinnittyneenä evoluutioon, 
kehitykseen, Prometheuksen 
myytin mukaiseen kykyymme 
ottaa koko elämä omiin kä-
siimme ilman suhdetta maa-
ilmankaikkeuteen tai jumaliin 
tai saunatonttuihin  – mutta 
miltä tulos näyttää nyt? Ei edes 
1960-luvulta alkanut nuorten 
sukupolvien kiinnostus mui-
den kulttuurien filosofioihin 
ja elämännäkemyksiin tuonut 
tarvittavaa suunnan muutosta. 
Tarnas kirjoittaa: ”Nyt ihmisen 
psyyke koetaan äärettömän 
syrjäytyneeksi saarekkeeksi 
valtavassa, merkityksettömäs-
sä universumissa, joka ei mer-
kitse mitään muuta kuin sen, 
minkä ihminen sille suo”. Ihmi-
nen on ottanut ylpeästi elämän 

mielekkyyden määrittelyn it-
selleen ja on päätynyt umpiku-
jaan: mielekkyyttä ei ole.

Näiden virtausten jälkeen 
on esiintynyt toisenlaista fi-
losofisluonteista teoretisoin-
tia. Mainitsen Patrick Curryn 
(2007) osuuden, joka koros-
taa astrologian ekologisten ja 
fenomenologisten tulkintojen 
merkitystä. Myös ranskalaisen 
filosofin Merleau-Pontyn ajatuk-
sia on tulkittu astrologian viite-
kehyksessä. Mm. David Abram 
on kehittänyt ajatuksia ”aistien 
vuoropuhelusta kosmoksen 
kanssa”.

Euroopan ulkopuolella idea-
lismin kaltaiset filosofiat ku-
koistivat Intiassa ja Kiinassa 
buddhalaisessa ajattelussa sekä 
vedalaisessa filosofiassa, joka 
sekin korosti perusajatusta: 
Tat wam asi – Sinä olet se, sinä 
olet viime kädessä sama kuin 
maailmankaikkeus. Ihminen 
voi unohtaa välittömän ym-
päristönsä keskittyen omiin 
asioihinsa ja ihmiskunta voi 
unohtaa kosmisen ympäristön-
sä ja samalla suhteensa omaan 
maapalloonsa ollen keskittynyt 
kasvattamaan hyötyään ja me-
nestystään. Mutta unohduk-
set tulevat kalliiksi. Henkisesti 
köyhä ihminen on se, jolla ei 
ole henkisiä yhteyksiä muuhun 
maailmaan eikä maailmankaik-
keuteen.

Voisi kysyä: kun länsimainen 
ajattelu ja erityisesti kova luon-
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nontiede on aina pitänyt johto-
tähtenään reduktiota, (pelkis-
tystä, jossa löydetyt tosiseikat 
pyritään puristamaan mate-
maattiseen kaavaan kuten E = 
mc2), eikö juuri tat twam asi ole 
lyhyydessään paras esimerkki 
juuri reduktion voimasta? On-
gelma on siinä, että sen varaan 
ei voi rakentaa eikä se luo tek-
niikkaa. Suuret idealistiset pe-
rusoivallukset näyttävät voimat-
tomilta suomaan inspiraatiota 
nykyihmisille ja reduktiiviset 
luonnontieteet, jotka löytävät 
totuutensa viime kädessä em-
piiristen kokeiden myötä, ovat 
ottaneet niiden aseman – voisi 
sanoa että ”ovat ryöstäneet” nii-
den aseman.

Arthur Koestler (1905-1983), 
tunnettu reduktion kriitikko sa-
noi: ”Idiootit ovat vallanneet 
tieteen” tarkoittaen ortodoksisia 
tieteilijöitä, jotka olivat muuttu-
neet dogmaattisiksi reduktion 
kannattajiksi. Reduktiivisen tie-
teen ylivallan vuoksi myös ast-
rologian arvostus maailmassa 
on vähäinen eikä sekään aina 
perustu oikeisiin, kestäviin mie-
likuviin siitä mitä astrologia on 
– ja mitä se voisi olla. Nykyisen 
tieteen perusteet eivät nekään 
ole säästyneet kritiikiltä. Siitä 
esimerkkinä on filosofi Thomas 
Nagelin vuonna 2014 suomeksi 
käännetty materialistista tiede-
käsitystä ankarasti ruotiva kirja 
Mieli ja kosmos, jossa nostetaan 

todellisuuden perusteiksi sekä 
aineelliset että henkiset tekijät. 
Kirjan alaotsikko on kuvaava: 
Miksi materialistis-darwinisti-
nen luontokäsitys on lähes var-
masti epätosi. New Age-tyyppi-
sestä ”henkisyydestä” on ollut 
yhtä paljon haittaa kuin hyötyä 
astrologian ymmärtämiselle. 
Kun jokin ajatusmalli saa val-
lan itselleen, se väärinkäyttää 
valtaansa. Näin myös nykyinen 
tiede on tehnyt ja yhä tekee. Se 
arvostelee menneitä filosofioita 
ja oppeja surutta ja paiskaa nii-
tä roskakoriin - mutta eikö kui-
tenkin nykyisen rationaalisen 
selitysaparaaatin tule käymään 
aikojen saatossa samoin: roska-
kori odottaa.

Arthur Koestler Thomas Nagel

wikipedia wikipedia
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RAIMO NIKULA

Raimo Nikula syntyi 1951 Pyhäjoella. Hän tutustui ensi kerran astrologiaan 1973. Astrolo-
gia osoittautui niin koukuttavaksi, ettei hän ole päässyt siitä eroon vieläkään. Raimo opiskeli 
Tampereen yliopistossa kirjallisuutta ja tiedotusoppia ja Helsingin yliopistossa uskontiedettä ja 
kansarunoutta. Hanttitöiden jälkeen hän kirjoitti Astrologian ihmiskuvan (Karisto, 1987) ja al-
koi perehtyä astrologiaan laajemmin. Astrologin työn ja opetuksen ohella on syntynyt alan kir-
jallisuutta vuodesta 1992 alkaen: Astrologian historia, Synastria, Kuunvaiheet, Planeettavoimat 
elämän rytmittäjinä, Maan ja taivaan välillä sekä Astrologian sisäpiiri. Nikula ei ole sitoutunut 
mihinkään erilliseen oppiin, perinteeseen tai suuntaukseen, mutta on saanut "normaalin rau-
taisannoksen" vaikutteita anglosaksisesta astrologiasta; hän on pitänyt silmällä myös muiden 
maiden astrologiaa.

Raimo Nikulan kirjaa ’Ajalliset menetelmät astrologiassa’ on saatavana PDF-muodossa. Sen 
tilaaminen käy yksinkertaisesti lähettämällä sähköpostia raimo.nikula@netti.fi Sen jälkeen saat 
tilinumeron ja verkkopankkimaksun (vain 15 euroa) jälkeen, saat kirjan sähköpostiisi. Sen voi 
lukea Acrobat Readerillä, joka on jokaisessa koneessa tai sen voi tulostaa - joskin mustetta me-
nee. Siinä on 116 A4-sivua, kirjan sivuiksi muutettuna kaksi kertaa enemmän.
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Sedna on yksi merkittävim-
mistä 2000-luvulla löydetyistä 
uusista taivaankappaleista au-
rinkokunnassamme. Sen löysi 
yhdysvaltalainen tiimi tähtitie-
teilijä Mike Brownin johdolla 
marraskuussa 2003 ja se tuli 
tietoisuuteemme maaliskuus-
sa 2004, kun Mike Brown piti 
lehdistötilaisuuden asiasta. 
Tuolloin Sedna oli kaukaisin ja 
kooltaan suurin aurinkokun-
nastamme löytynyt kappale 
Pluton löytymisen jälkeen, ja 
sen kiertorata oli aivan omaa 
luokkaansa.

Tähtitieteilijä Mike Brownin 
syntymäkartalla (s. 5.6.1965, 
14:35 CST +6:00, Huntsvil-
le, Alabama) Venus Kaksosten 
merkin viimeisessä asteessa on 
tarkassa kuusiossa Sednaan Oi-
naan viimeisessä asteessa. Sed-
na oli löydettäessä 17 astetta 
Härkää (teleskoopin ottama 
kuva 14.11.2003, 06:32:57 
UT +0:0, Palomar Mountain, 
Kalifornia) transitoiden Brow-
nin Neptunusta Skorpionissa, 
Marsia Neitsyessä ja Saturnusta 
Kaloissa. Hänen aurinkokaari-
menetelmällä tuohon päivään 
edistetty Sednansa oli yhtymäs-
sä hänen radix-Merkuriukseen-
sa 7 asteessa Kaksosia.

Koska uusi pikkuplaneetta 
oli aurinkokunnan kaukaisin 
ja kylmin paikka, se nimettiin 
inuittien mytologiasta Jääme-
ren pohjassa asuvan jumalat-
taren, Sednan mukaan. Sedna 
on luonut merieläimet. Jo pian 
kappaleen löytymisen jälkeen 
Mike Brown kuvaili Sednaa tie-
teellisesti kaikkein tärkeimmäk-
si Neptunuksen takaiseksi löy-
döksi, koska sen epätavallisen 

kiertoradan ymmärtäminen to-
dennäköisesti tulisi tuottamaan 
arvokasta tietoa aurinkokunnan 
alkuperästä ja varhaisesta ke-
hityksestä. Merkittäviä asioita 
onkin jo opittu. Sednan myytti 
ja astrologia voivat auttaa meitä 
ymmärtämään myös planeet-
tamme tulevaisuutta ja omaa 
vaikutustamme siihen. Sedna 
on näinä aikoina ajankohtainen 
ja merkityksellinen niin astro-
nomisesti kuin astrologisestikin, 
kuten tuonnempana artikkelis-
ta tulee ilmenemään.

Myytti

Mytologiassa Sedna oli kaunis 
nuori tyttö, joka asui isänsä 
kanssa. Sednalla oli paljon ko-
sijoita, mutta hän torjui heidät 
kaikki. Perheessä oli pulaa ruo-
asta, joten kun seuraava hyvin 
toimeentulevan näköinen met-
sästäjä saapui kosimaan ja va-
kuutti pitävänsä Sednasta hyvää 
huolta, lupasi isä tytön hänelle. 
Mies vei tytön kotiinsa saarelle, 
missä paljastui, että sulhanen 

Kirsti Melto
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olikin mieheksi naamioitunut 
lintu, joka ei tarjonnut Sednalle 
muuta kuin pesän kalliolla ja 
raakaa kalaa ravinnoksi. Sednan 
isä kuuli tytön avunhuudot ja 
lähti pelastamaan tätä kajakil-
laan. Lintu lähti heidän perään-
sä ja nostatti siiveniskuillaan 
kauhistuttavan myrskyn, joka 
melkein kaatoi kajakin. Hen-
genhädässä ja pelastaakseen 
itsensä, Sednan isä heitti tytön 
kajakista hyiseen mereen. Sedna 
yritti tarrautua sormillaan kaja-
kin laitaan. Isä hakkasi Sednan 
jäiset sormet irti, jolloin tämä ei 
enää pystynyt pitämään kiinni. 
Sednan sormista syntyivät hyl-
keet, mursut ja valaat. Loukat-
tuna ja raivoissaan Sedna vajosi 
valtameren pohjaan ja muuttui 
meren mahtavaksi jumalatta-
reksi. Ilman sormiaan Sedna ei 
enää pysty itse puhdistamaan 
hiuksiaan, joten onneton Sedna 
nostattaa myrskyjä ja estää ih-
misiä saamasta ravintoaan me-
restä. Shamaanin täytyy silloin 
vierailla hänen luonaan meren-
pohjalla ja kammata hänen sot-
kuinen tukkansa. Se saa Sednan 
rauhoittumaan ja lähettämään 
meren antimia taas ihmisten 
ravinnoksi.

Myyttiä kerrotaan erilaisina 
vähän toisistaan poikkeavina 

muunnelmina. Yhdessä niistä 
Sedna oli tyttö, jolla oli valtava 
ruokahalu. Hän yritti jopa järsiä 
isänsä käsivarren tämän nukku-
essa. Toisen mukaan Sedna voi 
paitsi estää ihmisiä saamasta 
elantoaan merestä, myös lähet-
tää heille sairautta.1) Yhdessä 
mielestäni vaikuttavimmista 
kerrotaan, että ihmisten kiittä-
mättömyys, rikotut lupaukset ja 
synnit kertyvät Sednan hiuksiin. 
Kun taakka kasvaa liian suu-
reksi, lähettää Sedna nälkää ja 
sairautta ihmisille, jolloin sha-
maanin täytyy laskeutua hänen 
luokseen kampaamaan hänen 
hiuksiaan. Shamaanin palat-
tua takaisin kerääntyy yhteisö 
hänen ympärilleen. Yksitellen 
ihmiset tunnustavat rikkomuk-
sensa, mukaan lukien rikokset 
luontoa vastaan. Kun salaisuu-
det on kerrottu, on Sedna taas 
tyytyväinen ja vapauttaa me-
renelävät ihmisten ruoaksi.2)

Sedna astronomisesti

Kokonsa puolesta Sedna on 
todennäköisesti kääpiöplaneet-
ta. Väriltään se on yksi punai-
simmista kohteista, lähes yhtä 
punainen kuin Mars. Sedna 
kiertää Aurinkoa Kuiperin vyö-

hykkeen takana, aurinkokun-
tamme kaukaisimmilla alueilla. 
Kiertorata on äärimmäisen 
pitkänomainen ellipsi, ja ajal-
lisesti yksi Sednan kierros vie 
aikaa peräti 11 400 vuotta. Edes 
ollessaan radallaan lähimpänä 
Aurinkoa (perihelissä) se ei tule 
Neptunuksen lähelle, eikä kos-
keta Kuiperin vyöhykettäkään. 
Sedna tulee periheliin vuonna 
2076. On ehdotettu avaruus-
luotaimen lähettämistä sitä tut-
kimaan sen lähestyessä.

Kun Sedna edellisen kerran 
oli radallaan näillä samoilla vai-
heilla, oli maapallo vasta sula-
massa ja ilmasto lämpenemäs-
sä viimeisimmän jääkauden 
jälkeen. Jääkauden päättyessä 
Suomi oli suurelta osin veden 
peitossa ja jää peitti ainakin vie-
lä Lappia. Viro oli luultavasti jo 
asutettu, mutta Suomeen asu-
tus tuli hiukan myöhemmin.

Astrologisella kartalla Sednan 
pitkä kiertorata näkyy omalla 
tavallaan. Sedna vietti Kalojen 
merkissä noin 230 vuotta ja Oi-
naan merkissä 100 vuotta. Ensi 
vuonna Sedna alkaa vaihtaa 
merkkiä, kunnes vuoden 2024 
huhtikuussa se siirtyy Härän 
merkistä Kaksosten merkkiin, 
jolloin se tulee viettäneeksi 
Härän merkissä noin 56 vuot-
ta. Kaksosten merkissä se tulee 
olemaan 43 vuotta, ja Ravus-
sa, jolloin se on lähimmillään 
Aurinkoa, se viettää 40 vuotta. 
Sen jälkeen kussakin merkissä 
vietetty aika alkaa taas piden-
tymään, kunnes kartan vastak-
kaisen puolen merkeissä kuluu 
tuhansia vuosia. Nyt Sednan ol-
lessa lähellä Aurinkoa me voim-
me kokea sen transiitteja, mutta 
ratansa kauimmaisessa osassa 
äärimmäisen hitaasti liikkues-
saan se on kuin kiintotähti. 
Elämme nyt siis täysin ennen 
kokemattomia aikoja!

Sednan kaltaisia kohteita on 
löydetty sittemmin kaksi lisää 
ja luultavasti niitä on vielä pal-
jon enemmänkin. Yhdessä jo 
löydetyt kolme muodostavat 
sednoidien luokan, joka on yksi 

NasaScience
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ETNOjen (extreme trans-Nep-
tunian object) alaryhmä. Joi-
denkin kappaleiden kiertoradat 
eivät vaikuta sattumanvaraisilta, 
vaan siltä kuin niihin vaikut-
taisi ennestään tuntematon 
aurinkokunnan planeetta. Tie-
tokonemallinnuksiin perustu-
vat laskelmat tukevat oletusta 
massaltaan kymmenkertaisesti 
Maan massan suuruisen pla-
neetan olemassa olosta, mutta 
teleskoopin avulla ”Planeetta 
Yhdeksää” ei toistaiseksi ole 
vielä onnistuttu havaitsemaan. 
Astronomit, etunenässä Mike 
Brown, jatkavat etsintöjä.

Sedna astrologiassa

Eräs ensimmäisiä Sednaa tutki-
neita ja ajatuksiaan sen merki-
tyksestä julkaisseita astrologeja 
on hollantilainen Karen Hama-
ker-Zondag. Hän on todennut:

”Uusien planeettojen löy-
tyminen on osa kollektiivisen 
tiedostamattoman suurempaa 
liikettä. Niin kuin ylhäällä, niin 
myös alhaalla! Niin monien 
uusien kohteiden löytyminen 
meidän aikanamme on todel-
la tärkeää, ja astrologien tulisi 
sitä käsitellä. Koska kollektii-
vinen tiedostamaton sisältää 
arkkityypit, niin meidän täytyy 
pohtia ovatko Kheiron, Folos ja 
Nessos (kentaurit) sekä Sedna 
arkkityyppisiä. Mielestäni ovat, 
eivätkä ainoastaan sen tähden, 
että heistä kerrotaan todelli-
sissa myyteissä, mikä jo sinän-
sä tekee heistä arkkityyppisiä, 
vaan myös siksi, että heidän ta-
rinansa heijastavat inhimillisiä 
ongelmia.”3)

Karen Hamaker-Zondagin 
syntymäkartalla (s. 2.12.1952, 
13:30 CET -1:00, Schiedam, 
Alankomaat) Sedna on 24 as-
tetta Oinasta sekstiilissä Kuu-
hun Kaksosissa, kolmiossa Plu-
toon Leijonassa ja oppositiossa 
Saturnus/Neptunus-yhtymään 
Vaa’assa.

Sednan myytti ja sen monet 
variaatiot tarjoavat runsaasti 

aineksia tulkintaan. Planeetan 
äärimmäisen pitkä kiertorata 
viittaa kokonaisten sukupol-
vien yli ulottuviin kokemuksiin 
ja kollektiivisuuteen. Yhdek-
si vahvimmista aiheista nou-
seekin ihmisen ahneudesta ja 
luontoa kohtaan osoittamasta 
piittaamattomuudesta johtuvat 
seuraukset, eli ilmastonmuutos 
siihen liittyvine ilmiöineen.

11. – 14.5.2009 Indonesias-
sa järjestetyn Maailman valta-
merikonferenssin tarkoitus oli 
nostaa tietoisuutta ilmaston-
muutoksen vaikutuksesta val-
tamerten tilaan sekä kehittää 
yhteisymmärrystä ja lujaa sitou-
tumista kestävään kehitykseen 
merten osalta. Vuoden 2009 
tärkeä astrologinen tapahtuma 
oli toukokuussa tarkimmillaan 
ollut Jupiterin, Neptunuksen ja 
Kheironin kolmoisyhtymä Ve-
simiehen merkissä. Konferens-
sin avajaispäivänä 11.5.2009 
Härän merkissä oli Auringon 
ja Sednan yhtymä, mikä neliöi 
Vesimiehen kolmoisyhtymää.

Vesi ja arktinen kylmyys ovat 
Sednan elementtejä. Vahvasti 
aspektoitunut Sedna henkilö-
kartoilla voi merkitä kiinnos-
tusta arktista aluetta tai mereen 
liittyviä asioita kohtaan, tai 
ehkä vain yksinkertaisesti vah-
vaa vetoa pohjoisen maisemiin.

Esimerkiksi laulaja Antti 
Tuisku (s. 27.2.1984, Rova-
niemi), ”pohjoisen poika”, on 
useissa eri yhteyksissä kerto-
nut vahvasta kaipuustaan koti-
seudulleen pohjoiseen, minne 
hänellä on tarve säännöllisesti 
palata lataamaan akkujaan. Hä-
nen oman kuvauksensa mu-
kaan Rovaniemi on hänelle 
turvasatama, joka muistuttaa 
elämän tärkeimmistä ja olen-
naisimmista asioista.4) Antti 
Tuiskun Jupiter Kauriissa on 
kolmiossa Sednaan Härässä, 
painottaen Sednan merkitystä 
hänen elämässään. Jupiter on 
lisäksi väljässä yhtymässä hä-
nen Aurinkomerkkinsä hallit-
sijaan Neptunukseen. Tuiskun 
Kalat-Aurinko on sekstiilissä 
Jupiteriin sekä Sednaan, toisin 
sanoen hänen Aurinkonsa on 
Jupiterin ja Sednan keskipis-
teessä, yhdistäen näiden pla-
neettojen merkityksen hänen 
minuuteensa.

Ympäristöaktivismia

Yhdysvaltalaisen meribiologi 
ja kirjailija Rachel Carsonin 
(27.5.1907, 02:00 EST +5, 
Springdale, Pennsylvania) Ää-
netön kevät –nimisen teoksen 
julkaiseminen vuonna 1962 
katsotaan usein maailmanlaa-
juisen ympäristöliikkeen alku-
ajankohdaksi. Carson kertoo 
kirjassaan kemiallisten torjun-
ta-aineiden kulkeutumisesta 
ekosysteemissä ja niiden vai-
kutuksista ihmisen terveyteen 
ja luontoon. Kirja mm. vaikutti 
myöhemmin DDT:n käytön 
kieltämiseen Yhdysvalloissa. 
Rachel Carsonin radix-kartalla 
Sedna on 1. huoneessa Oinaas-
sa T-ristin kärkenä. Se neliöi 
Uranusta Kauriissa ja Ceres/
Jupiter/Neptunus-yhtymää 
Ravussa. Lisäksi mm. myrkkyi-
hin yhdistetty kentauri Pholus 
Vaa’assa täydentää kuvion Isok-
si ristiksi. Carsonin Merkurius 
Kaksosissa on sekstiilissä Sed-
naan.

Karen Hamaker-Zondag 
vuonna 1989.
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Äänetön kevät -kirjan julkai-
su alkoi 16.6.1962 The New 
Yorker –lehdessä julkaisusar-
jana.5) Sedna oli tuolloin Oi-
naan merkin lopussa neliöiden 
Rachel Carsonin Kuun solmuja 
Rapu/Kauris-akselilla. Carsonin 
aurinkokaariedistetty Sedna oli 
Kaksosissa yhtymässä hänen 
syntymä-Aurinkoonsa, joka 
puolestaan oli edistetyllä kartal-
la Ravun merkin lopulla yhty-
mässä hänen syntymäkarttansa 
Kuun noususolmuun. Kirjasta 
tuli myyntimenestys.

YK:n kansainvälistä Äiti 
Maan päivää vietetään vuosit-
tain 22. huhtikuuta tarkoitukse-
na järjestää kansalaistoimintaa 
puhtaan luonnon ja elinympä-
ristön hyväksi. Päivä painottaa 
arjessa elämistä harmoniassa 
luonnon kanssa. Vuosipäivän 
juuret ulottuvat 1970-luvulle, 
jolloin opiskelija Denis Hayes 
koordinoi ensimmäisen Maan 
päivän vieton Yhdysvalloissa. 
Kun ensimmäistä Maan päivää 
vietettiin 22.4.1970, oli kartal-
la Auringon ja Sednan yhtymä 
Härän merkin alussa, johon 

Jupiter Skorpionissa oli vastak-
kain.6)

Kansainvälisen ympäristö-
järjestö Greenpeacen tavoit-
teena on varmistaa maapallon 
kyky ylläpitää elämää kaikes-
sa monimuotoisuudessaan. 
Järjestön edeltäjä oli vuonna 
1970 perustettu Don’t Make A 
Wave –komitea. Nimi muutet-
tiin myöhemmin Greenpeace 
Foundationiksi (4.5.1972, Van-
couver, Kanada). Järjestö itse 
katsoo toimintansa alkaneen jo 
siitä, kun Don’t Make A Wave 
–komitean vuokraama kalas-
tusalus Phyllis Cormack läh-
ti merimatkalle kohti Alaskaa 
protestoimaan Yhdysvaltojen 
ydinkokeita (15.9.1971, Van-
couver, Kanada). Molempina 
edellä mainittuina ajankohtina 
Sedna oli Härän merkin alus-
sa. Phyllis Cormackin lähtiessä 
matkaan hoivaaja Ceres Ravun 
viimeisessä asteessa neliöi Sed-
naa. Viestinviejien ja matka-
miesten suojelija Merkurius oli 
Neitsyessä kolmiossa Sednaan, 
ja Jupiter/Neptunus-yhtymä 
Jousimiehessä (pitkä merimat-

ka) muodosti kvinkunssin Sed-
naan. Nimenvaihdoksen aikaan 
seuraavana vuonna Sedna oli 
neliössä Kuunsolmuakseliin.

Greenpeacen perustajajäse-
nistä Phyllis Cormackin Alas-
kan matkalla olivat mukana 
mm. Jim Bohlen (4.7.1926 
– 5.7.2010) ja Robert Hun-
ter (13.10.1941 – 2.5.2005). 
Jim Bohlenin syntymäkartalla 
on Marsin ja Sednan yhtymä 
Oinaassa. Se neliöi Aurinko/
Pluto-yhtymää Kuun noususol-
mulla Ravussa. Merimatkan 
ja järjestön perustamisen ai-
kaan Sedna transiittina oli yh-
tymässä Bohlenin Kheironiin 
Härän merkin alussa. Myös 
Robert Hunterilla on Mars/
Sedna-yhtymä Oinaassa. Hun-
terin radix-Aurinko Vaa’assa 
on tarkassa oppositiossa hänen 
Sednaansa. Lisäksi Jupiter Kak-
sosissa on sekstiilissä Sednaan. 
Phyllis Cormackin lähtiessä 
Vancouverista Aurinko transitoi 
Hunterin noususolmulla ja ne-
liöi hänen Jupiteriaan.

Terry A. Simmons (12.4.1946 
– 14.11.2020) ei ollut Green-
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peacen perustajajäseniä, mut-
ta hän oli ollut Don’t Make A 
Wave –komitean toiminnassa 
mukana ja osallistui myös Alas-
kan matkaan. Simmonsilla on 
aivan tarkka Aurinko/Sedna-yh-
tymä Oinaassa, mihin Jupiter 
Vaa’assa on tarkasti oppositiossa.

Paul Watson (s. 2.12.1950, 
Toronto, Kanada) on kansain-
välisesti tunnettu luontoaktivis-
ti, joka on ollut puolustamassa 
delfiinejä ja yrittänyt estää lai-
tonta valaanpyyntiä. Hän on 
myös yksi Greenpeacen perus-
tajista. Watsonin syntymäkar-
talla on Tulikolmio, jonka muo-
dostavat Sedna Oinaassa, Pluto 
Leijonassa ja Merkurius/Khei-
ron/Pallas-yhtymä Jousimiehes-
sä (Pallas, taktikoinnin mesta-
ri). Sedna on neliössä Marsiin 
Kauriissa ja oppositiossa Nep-
tunukseen Vaa’assa. Watsonin 
perustamaa Sea Shepherd Con-
servation Societya on jopa syy-
tetty ekoterrorismista sen käyt-
tämien taktiikoiden takia.

Naparetkiä

Myytit tuskin koskaan toteutu-
vat kirjaimellisesti kenenkään 
elämässä. Kun Mike Brown 
15.3.2004 lehdistötilaisuudessa 

kertoi Sednan löytymisestä, me 
Suomessa olimme ällistyneitä, 
sillä seurasimme parhaillaan 
noin 15 vuotta aikaisemmin 
Suomeen muuttaneen rans-
kalais-suomalaisen naparet-
keilijä Dominick Arduinin jo 
päiväkausia jatkuneita etsintöjä 
hänen kadottuaan Arkitsella 
niemellä, josta kulkee reitti läpi 
jäätyneen avomeren maantie-
teelliselle pohjoisnavalle. Ar-
duin halusi olla ensimmäinen 
nainen, joka yksinään hiihtäen 
saavuttaisi pohjoisnavan. Ta-
pauksessa oli joitain uskomat-
tomia samankaltaisuuksia Sed-
nan myytin kanssa.

Dominick Arduinin aikai-
sempi yritys pohjoisnavalle 
maaliskuussa 2003 oli keskeyty-
nyt hänen pudottuaan hyiseen 
veteen. Paleltumien johdosta 
häneltä jouduttiin amputoi-
maan useita varpaita. Maapal-
lon lämpeneminen vaikuttaa 
merijäiden pienenemiseen, eikä 

meri ollut jäätynyt kunnolla, 
vaan valtava avoveden alue oli 
ylitettävä ensin kajakilla. Ar-
duin lähti toiseen yritykseensä 
5.3.2004, mutta yhteys häneen 
katkesi jo seuraavana päivänä. 
Hänen uskotaan vajonneen 
Pohjoiseen jäämereen. Heliko-
pterietsinnät päättyivät tulok-
settomina 21.3.2004.

Dominick Arduinin syntymä-
kartalla (7.2.1960, Pariisi, Rans-
ka – maaliskuu 2004) Aurinko 
on 17 astetta Vesimiestä. Hänen 
Sednansa 26 astetta Oinasta on 
tarkassa aspektissa useisiin pla-
neettoihin hänen kartallaan, jo-
ten ei ihme että hän tunsi vetoa 
pohjoiseen. Sedna on sekstiilis-
sä Merkuriukseen ja Kheironiin 
Vesimiehessä, kolmiossa Jupite-
riin Jousimiehessä, ja aspektissa 
myös Kuunsolmuihin Neitsyes-
sä ja Kaloissa, kaikki em. planee-
tat merkkiensä 26 asteessa.

Astronomi Mike Brown ha-
vaitsi Sednan ensimmäisen 

Greenpeacen Phyllis Cormack-alus

Greenpeace

Paul Watson

wikipedia
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kerran 14.11.2003 otetuista 
teleskooppikuvista. Mielenkiin-
toisesti muutamaa päivää aikai-
semmin - ja Arduinin jo täyttä 
päätä valmistautuessa toiseen 
yritykseensä - oli 9.11.2003 
tapahtunut Sedna-väritteinen 
täydellinen Kuunpimennys 16 
astetta Härkää, jolloin pimenty-
nyt Kuu oli yhtymässä Sednaan 
Kuun noususolmulla ja kvin-
kunssissa Plutoon Jousimie-
hessä. Kuunpimennys ja Sedna 
tekivät tiukan neliön Arduinin 

radix-Aurinkoon ja lisäksi Pluto 
teki sekstiilitransiitin siihen.

Dominick Arduinin satelliit-
tilähettimen viimeinen heik-
ko signaali kuultiin 6.3.2004 
klo 06:36 UT.7) Tuolloin Da-
mocles-niminen kentaurin 
kaltainen pikkuplaneetta oli 
16 Vesimiestä transiittina yh-
tymässä hänen Aurinkoonsa. 
Damokleen miekka on alkuaan 
vertauskuva vallanpitäjien tur-
vattomuudesta ja siitä, kuinka 
valta voi kadota äkillisesti. Mer-

kitys on laajentunut tarkoitta-
maan yleisemminkin äkillistä ja 
aikaisemmin havaitsematonta 
uhkaa. Hitaasti liikkuva Sedna 
oli edelleen 17 astetta Härkää 
neliöiden Arduinin Aurinkoa. 
Kun hänen syntymäkarttaansa 
edistetään aurinkokaarimene-
telmällä katoamispäivään, niin 
edistetty Damocles on 26 as-
tetta Vesimiestä aspektissa kaik-
kiin syntymäkartalla 26 asteessa 
sijaitseviin planeettoihin. Hä-
nen edistetty Aurinkonsa löytyy 
Oinaspisteestä; vaikka Domi-
nick Arduin ei saavuttanutkaan 
tavoittelemaansa ennätystä, sai 
hän kuuluisuutta kuitenkin, va-
litettavasti dramaattisen katoa-
misensa johdosta.

Ainoa ilman ulkopuolista tu-
kea molemmille navoille hiihtä-
nyt suomalainen on Kari ”Pop-
pis” Suomela (s. 29.8.1966, 
Somero). Hän on käynyt myös 
magneettisella pohjoisnavalla 
ja hiihtänyt Grönlannin halki. 
Sedna oli vahvasti mukana na-
paretkillä. Suomelan kartalla 
Mars Leijonan merkin alussa 
aktivoi neliöllä Sednaa Härän 

Arduin-pimennys ja katoaminen

Dominick Arduin

Seura-lehti
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ensimmäisessä asteessa. Neptu-
nus Skorpionissa on yhtymässä 
Kuunsolmuakseliin ja Uranus/
Pluto-yhtymä Neitsyessä on 
kolmiossa noususolmuun Hä-
rässä.

Maantieteellisen pohjoisna-
van valloituksen Poppis Suo-
mela teki Laskuvarjojääkäripa-
taljoonan ryhmässä, joka lähti 
matkaan Kanadasta 5.3.2006. 
Suomen lippu pystytettiin na-
valle 56 vuorokautta myöhem-
min 29.4.2006. Lähtöpäivänä 
oli kartalla T-risti, jonka muo-
dostivat Jupiter Skorpionissa, 
Neptunus Vesimiehessä ja Sed-

na Härässä, kaikki merkkiensä 
18 asteessa. Jupiter/Sedna-op-
positio asettui linjaan Suome-
lan solmuakselin kanssa, Sedna 
noususolmulle ja Jupiter yhty-
mään Suomelan Neptunuksen 
kanssa. Suomelan aurinkokaa-
riedistetty Jupiter oli yhtymäs-
sä hänen radix-Aurinkoonsa 5 
astetta Neitsyttä. Aurinkokaari-
edistetty Sedna 9 astetta Kak-
sosia oli yhtymässä lähtöpäivän 
Marsiin ja täsmälleen lipunpys-
tytyspäivän Auringon ja Marsin 
keskipisteessä.

Etelänavalle Poppis Suome-
la lähti toisen naparetkeilijän 
kanssa 11.11.2008 ja saavutti 
sen 44 vuorokauden kuluttua 
vuoden 2008 jouluaattona. 
Neptunus ja Sedna liikkuvat 
hyvin hitaasti, joten tämän-
kin retken alkaessa kartalla oli 
T-risti, jossa ne olivat osallise-
na, ja joka transiittina vaikutti 
Suomelan solmuakseliin. Tällä 
kertaa Skorpionin merkissä oli 
Jupiterin sijasta Aurinko. Tran-
siittina samoissa asteluvuissa 
oli lisäksi Jupiter Kauriissa ja 
Saturnuksen ja Uranuksen op-

positio Neitsyt/Kalat-akselilla. 
Suomelan Aurinkokaariedistet-
ty Uranus opponoi Skorpionin 
ensimmäisestä asteesta hänen 
radix-Sednaansa Härässä.

Merentutkimusta

Kapteeni George Naresin 
(24.4.1831 – 15.1.1915) joh-
tama Challenger-tutkimusmat-
ka vuosina 1872 – 1876 oli 
ensimmäinen merkittävä tie-
teellinen merentutkimusretki ja 
sen katsotaan luoneen perustan 
meritieteelle. Meritiede on mo-
nitieteellinen ala, mikä pyrkii 
ymmärtämään ja ennustamaan 
merten ilmiöitä. HMS Challen-
ger lähti matkaan Englannin 
Portsmouthista 21.12.1872. 
Matkan aikana mm. löydettiin 
tuhansia uusia lajeja, tutkittiin 
ensimmäisenä koskaan syvintä 
tunnettua kohtaa merenpoh-
jassa eli Challengerin syvännet-
tä Tyynellämerellä, ja alus kävi 
lähellä Etelämannertakin.

George Naresin syntymäkar-
talla Sedna on 23 asteessa Kalo-

Poppis ja naparetken alku

Poppis Suomela

somerolehti.fi
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ja runsaasti aspektoituneena. Se 
on sekstiilissä Merkuriukseen 
Härässä ja neliössä Marsiin Kak-
sosissa. Kartalla on kaksi Yod- eli 
Jumalan sormi -aspektikuviota 
(kaksi planeettaa on sekstiilissä 
keskenään ja molemmat muo-

dostavat kvinkunssin kolman-
teen). Ensimmäisessä Yodissa 
Sedna on osallisena ollen seks-
tiilissä Neptunukseen Kauriissa. 
Saturnus Leijonassa on Yodin 
kärkenä muodostaen kvinkuns-
sit Neptunukseen ja Sednaan. 

Toisen Yodin muodostavat 
Mars, Saturnus ja Neptunus, ja 
Neptunus on sen kärkenä.

Kun HMS Challenger lähti 
matkalleen 21.12.1872, Sed-
na sijaitsi Oinaspisteessä, ku-
vastaen merentutkimusretken 

Nares, Challenger-matka ja arktinen tutkimusmatka

Challenger. William Frederick Mitchellin maalaus.

wikipedia
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merkittäviä vaikutuksia yhteis-
kunnallisesti. Sedna oli neliössä 
Aurinkoon Kauriin merkissä, 
sekstiilissä Kuun noususolmuun 
Kaksosissa, kolmiossa Uranuk-
seen Leijonassa, ja kvinkunssis-
sa Jupiteriin Neitsyessä. Aurin-
kokaarimenetelmällä tuohon 
ajankohtaan edistetty kapteeni 
Naresin Sedna on vaikuttavasti 
Härän merkin alussa yhtymäs-

sä hänen radix-Aurinkoonsa. 
Hänen aurinkokaariedistetty 
Uranuksensa on Kaloissa yhty-
mässä hänen radix-Sednaansa.

Koska kapteeni Naresilla oli 
aiempaa kokemusta arktisesta 
ympäristöstä, hänet siirrettiin 
Challenger-projektista johta-
maan Britannian arktista tut-
kimusmatkaa vuosina 1875 
– 1876. HMS Alert ja HMS 
Discovery lähtivät merelle 
Portsmouthista 29.5.1875 klo 
16:00. Kapteeni mainitsee kel-
loajan naparetkestä kertovassa 
selostuksessaan.8) Vaikka retki 
epäonnistuikin tavoitteessaan 
saavuttaa Pohjoisnapa, tuli Na-
resista kuitenkin ensimmäinen, 
jonka alus kulki Grönlannin ja 
Ellesmerensaaren välisen sal-
men kautta pohjoiseen. Läh-
töhetken kartalla Sedna on 
taas voimakkaasti läsnä. Se on 
Challenger-retken jälkeen ehti-
nyt kulkea noin yhden asteen 
eteenpäin Oinaan merkin alus-
sa. Mars Kauriissa on neliössä 
Sednaan ja kolmiossa Venus/
Neptunus-yhtymään Härässä. 

Neptunus on transiittina yh-
tymässä Naresin Härkä-Aurin-
koon, Kuu Kaloissa on transiitti-
na Naresin radix-Sednan päällä 
ja transitoiva Jupiter Vaa’assa 
on neliössä Naresin radix-Nep-
tunukseen.

Challengerin syvänne on ni-
metty kapteeni Naresin aluksen 
mukaan. Syvänne ulottuu noin 
11 km vedenpinnan alapuo-
lelle, joten valtava vedenpaine 
tekee sen tutkimisesta haas-
teellista. Yksi harvoista pohjal-
la käyneistä on ohjaaja James 
Cameron (s. 16.8.1954, Kapus-
kasing, Kanada). Hän laskeutui 
yksinään 25.3.2012 Deepsea 
Challenger -nimisellä pienellä 
sukelluslaitteella syvänteeseen 
tutkien sitä muutaman tunnin. 
Kartalla oli tuolloin Venuksen ja 
Sednan yhtymä Härän merkis-
sä. Cameronin syntymäkartalla 
on Tulikolmio, jonka muodos-
tavat Sedna Oinaassa, Aurin-
ko/Pluto-yhtymä Leijonassa ja 
Mars Jousimiehessä. Neptunus 
Vaa’assa täydentää kolmion 
Leija-kuvioksi. Astrologi Sue 

Cameron ja syvänmerensukellus

  James Cameron 2016.

wikipedia
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Tompkins on todennut Tulikol-
mion omaavista ihmisistä, että 
he näyttävät usein olevan var-
jeltuna vaarallisissa tilanteissa 
tiedostamatta tilanteeseen liit-
tyviä riskejä. ⁹)

Cameronin sukellusalus ta-
voitti pohjan 25.3.2012 klo 
21:52 UT. Venuksen ja Sednan 
yhtymä Härässä teki neliötran-
siitin Cameronin radix-kartan 
Aurinkoon ja Plutoon, sekä 
muodosti tilapäisen Yodin 
Cameronin Neptunuksen ja 
Marsin kanssa. Laskeutumis-
kartassa on Oinas-askendentti, 
ja sen tuntumassa nousee Ce-
res. Transiittina ne osuvat yhty-
mään Cameronin radix-Sednan 
kanssa.

James Cameron oli viehty-
nyt sukeltamiseen jo kauan 
ennen Challengerin syväntee-
seen laskeutumistaan. Hän 
tuotti ja ohjasi Titanic-elokuvan 
1990-luvun lopulla. Kuvausryh-
mä kävi lukuisia kertoja oikealla 
Titanicin hylyllä kuvaamassa. 
Cameron on kertonut, että ei 
hän erityisesti halunnut tehdä 

elokuvaa, vaan sukeltaa laivan-
hylylle. 10)

Titanic voitti yksitoista Os-
caria ja pysyi maailman talou-
dellisesti menestyneimpänä 
elokuvana kaksitoista vuotta. 
Hollywoodin kantaesityksen 
aikaan 14.12.1997 Sedna oli 
Härän merkin keskivaiheilla 
tarkassa kolmiossa Kuun nou-
susolmuun. Jupiter Vesimiehes-
sä transitoi Cameronin Mer-
kurius/Aurinko/Pluto-yhtymää 
vastapäisessä Leijonan merkis-
sä. Aurinko/Merkurius-yhtymä 
Jousimiehessä oli transiittina 
yhtymässä Cameronin Marsiin 
ja kolmiossa hänen Sednaansa.

Huippuvuorten siemenholvi

Ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sesta johtuva lämpeneminen 
on nopeampaa arktisilla alueilla 
kuin muualla maailmassa. Tou-
kokuussa 2010 Uudenkuun 
aikaan totesin, että Sedna ei 
ollut onnellinen sinä keväänä. 
Meksikonlahdella oli räjähtänyt 

öljynporauslautta huhtikuussa 
ja se pulppusi edelleen öljyä 
mereen. Historian suurimmalla 
öljyonnettomuudella oli katast-
rofaaliset seuraukset luonnol-
le ja paikallisten rannikoiden 
asukkaille.

Uusikuu Härässä 14.5.2010 
oli yhtymässä Sednaan, joka oli 
Venuksen ja Eriksen keskipis-
teessä sekä tasan tarkassa neli-
össä Damoclesiin Vesimiehessä 
(uhkaava tilanne). Uudenkuun 
kartalla lisäksi Ceres (viljan ja 
sadonkorjuun jumalatar) ja 
Pluto (maanalaisen jumala) oli-
vat yhtymässä. Kheiron oli juuri 
siirtynyt Kalojen merkkiin ja oli 
yhtymässä Neptunukseen. Sa-
mana päivänä Huippuvuorilla 
ilmestyvä paikallinen sanoma-
lehti Svalbardposten uutisoi, 
että Huippuvuorten siemen-
holvissa oli liian lämmintä ja 
että sen tunneleihin oli sulanut 
vettä.

Huippuvuorten ”Tuomiopäi-
vän holviin” varastoidaan maa-
ilman kaikkien eri viljelykasvien 
siemeniä ilmastonmuutoksen, 

Huppuvuorten siemenholvi.
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ydinsodan ja muiden maan-
viljelyksen tuhoon johtavien 
tilanteiden varalta. Sinne on 
toimitettu myös perinteisten 
suomalaisten viljelykasvien sie-
meniä, mukaan lukien Kosken-
korvan valmistuksessa tarvitta-
vaa ohralajikettakin. Siementen 
perimän säilyminen on tärkeää. 
Siementen tulee olla pakastet-
tuja, ja Huippuvuorten ikirou-
dan sisällä niiden on kuviteltu 
säilyvän turvassa. Huippuvuor-
ten on sittemmin kuitenkin to-
dettu olevan nopeimmin läm-
penevä paikka maapallolla.11)

Siemenholvin peruskivi 
muurattiin 19.6.2006. Kuun 
noususolmu oli Oinaspisteessä 
symboloiden niin yksittäistä ih-
mistä kuin koko ihmiskuntaa-

kin koskettavaa tulevaisuuteen 
suuntautunutta tapahtumaa. 
Aurinko oli Kaksosten merkin 
lopulla yhtymässä DNA-aste-
roidiin (geenit), oppositiossa 
Plutoon (maanalainen holvi) 
ja kolmiossa Cerekseen (sieme-
net) Vesimiehessä. Vesimiehen 
merkissä Damocles oli yhty-
mässä Neptunukseen ja neli-
össä Sednaan Härässä (Sedna 
varoittaa vetisestä uhkasta).

Huippuvuorten siemenhol-
vin avajaiset olivat 26.2.2008. 
Pluto oli siirtynyt Kauriiseen 
neliöiden sieltä Oinaspistettä. 
Härässä tarkka Ceres/Sedna-yh-
tymä oli vastakkain DNA-aste-
roidiin Skorpionissa ja neliössä 
Kheiron/Damocles-yhtymään 
Vesimiehessä. Vaaran merkkejä 

olisi voinut lukea jo näiltä kar-
toilta. Siemenholvissa on ollut 
vastaavia ongelmia myöhem-
minkin. Holvin turvallisuutta 
on pyritty parantamaan.

Lopuksi:

Sedna haluaa tulla kuulluksi. 
Jos sivuutamme hänen va-
roituksensa, voimme joutua 
kohtaamaan hänen vihansa. 
Luonto pitää meistä huolta, 
mutta sillä on myös kyky tu-
hota. Inuittikulttuurissa elettiin 
luonnon ehdoilla ja yhteistyö 
oli välttämätöntä. Niin se on 
meillekin, mikäli haluamme 
säilyttää planeettamme tulevil-
lekin sukupolville.

Viitteet:
1) Jennifer T. Gehl, The Return of Planet Sedna, Healing Arts Press 2019
2) Karen Hamaker-Zondag, Sedna, The Centre for Psychological Astrology 2007 / Astro Logos Ltd 2007
3) Karen Hamaker-Zondag, Sedna, The Centre for Psychological Astrology 2007 / Astro Logos Ltd 2007
4) https://www.seiska.fi/Telkkari 2.4.2022
5) https://en.wikipedia.org/wiki/Silent_Spring
6) https://www.earthday.org/history/
7) Saariselän Sanomat
8) George Nares: Narrative of a voyage to the Polar Sea during 1875–76 in H.M. ships 
'Alert' and 'Discovery’’
9) Sue Tompkins, The Contemporary Astrologer’s Handbook, Flare Publications 2006
10) James Cameronin haastattelu Playboy-lehdessä joulukuussa 2009
11) NCCS report no. 1/2019 Climate in Svalbard 2100 (Tekniikan maailma 28.3.2019)
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Pari viikkoa sitten vaimoni Mi-
chelle ja minä vaelsimme suosi-
tuimmassa "turisti"-kanjonissa 
Anza-Borrego Desert -puistossa 
lähellä asuinpaikkaamme. Siel-
lä ei ollut juurikaan tungosta, 
mutta ylitimme polkuja ehkä 
kolmen - neljänkymmenen 
muun retkeilijän kanssa. Kun 
ohitan jonkun polulla, minulla 
on tapana tervehtiä. Monet vas-
tasivat tervehdykseeni, mutta 
hämmästyin siitä, kuinka moni 
käveli ohitsemme kivinaamai-
sena ja hiljaisena, ikään kuin ei 
näkisi meitä ollenkaan.

"Ah. . . yksi surullinen esimerkki 
pelätystä myöhäisvaiheen kauris-
syndroomasta", sanoin itselleni.

Antakaapa kun selitän . . .
Pluto siirtyi Kauriin merkkiin 

vuonna 2008 ja se tulee ristei-
lemään edestakaisin Vesimie-
hen rajalla maaliskuun 2023 
ja marraskuun 2024 välisenä 
aikana. Ensimmäisenä huhti-
kuuta 2022 se oli 28 astetta 24 
minuuttia Kaurista –  päästen 
viimeisen asteen puoleenväliin, 
siksi viittaukseni nykyisen epä-
järjestyksen  "myöhäiseen vai-
heeseen". Näillä merkin viimei-
sillä asteilla on aina erityinen 

intensiteetti. Kuvittele korkea-
koulun asuntola noin klo 23.00 
loppukokeita edeltävänä iltana. 
Luonnollisesti opiskelijoiden 
tieteellinen into tekee sinuun 
vaikutuksen. Jokainen nenä on 
haudattu kirjaan ja todennäköi-
sesti pysyykin siellä pikkutun-
neille asti. Samoin kuin se en-
tinen englantilainen, jota oltiin 
hirttämässä aamulla. Joku kysyi 
häneltä, miltä tuntuu. Hän sa-
noi: "Se antaa kummasti mie-
lenrauhaa."

Hirttoköydesssä riippumisen 
ja loppukokeiden välillä on il-
meisiä yhtäläisyyksiä – ainakin 
niille opiskelijoille, joista tuntui, 
että heillä oli lukukauden al-
kupuolella parempiakin tapo-
ja viettää aikaa kuin opiskelu. 
Kuten nuo opiskelijat, meillä 
kaikilla on tapana viivytellä. 
Ongelma vain on, että jossain 
vaiheessa asioiden lykkäämi-
nen ei enää ole tehokas strate-
gia. Laiskuus saa meidät kiinni, 
olimmepa bakkanaaliopiskeli-
joita tai kuninkaallisen suosion 
ulkopuolelle jääneitä englanti-
laisia – tuo englantilainen olisi 
ainakin paennut ajoissa, jos olisi 
ajatellut tarpeeksi. Kummassa-

kin tapauksessa tervetuloa suu-
reen elämän yliopistoon, jossa 
olemme kaikki kirjoilla juuri 
nyt. Asia on nimittäin niin, että 
viime kädessä kaikki astrologi-
set tapahtumat ovat sielun op-
pitunteja – ja aivan kuten kor-
keakoulutuntienkin kohdalla, 
nuo ovet ovat auki vain tietyn 
ajan. "Päättökokeen" aika tulee 
aina kuitenkin. Lopulta läpäi-
semme kokeen tai sitten emme. 
Joka tapauksessa elämme seu-
rausten kanssa.

Miten on ihmiskunnalla su-
junut Pluton pitkä matka Me-
rivuohen merkin läpi? Yhtä tär-
keää on, miten juuri Sinä olet 
pärjännyt sen kanssa? Uutisotsi-
koiden mukaan sinun kaltaisesi 
yksilöt ovat villejä kortteja. Näi-
den suurten läpikulkujen vaiku-
tus jokaisen henkilökohtaiseen 
elämään voi olla poikkeuksetta 
melko erilainen. Jotkut meistä 
ovat epäilemättä menestyneet 
loistavasti – ja jotkut meistä. . . 
no, muistakaamme se onneton 
englantilainen.

Erakko on yksi arkkityyp-
pi, joka on aina liitetty Kauriin 
merkkiin. Saturnuksen hallitse-
ma Kauris on todellakin yksi-

Steven Forrest

Myöhäisvaiheen 
Kauris-syndrooma?
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näisyyden merkki. Mahdollinen 
ilmentyminen kehittyneimmil-
lään on henkistä ja psykologista 
omavaraisuutta, kun taas evolu-
tionaarisen spektrin alimmassa 
päässä se on  yksinkertaisesti 
vain yksinäisyyttä sekä eristäy-
tymisestä aiheutuvia moraalisia 
riskejä. Siksi aloitin tämän uutis-
kirjeen kuvauksella retkeilijöis-
tä, jotka eivät voi antaa toiselle 
ihmiselle edes silmäystä tai mu-
rahdusta – yksi eristäytymisen 
moraalisista vaaroista on mui-
den ihmisten dehumanisointi 
samalla tavalla kuin olemme 
dehumanisoineet itsemme.

Tuo Kauris -kylmärintama 
on ollut tulossa pidemmän 
aikaa. Kun Covid-19 pyyh-
käisi maapalloa vuoden 2020 
alussa, Pluto oli astunut Kau-

riin viimeiselle neljännekselle. 
Jonkin aikaa se oli itse asiassa 
dramaattisessa yhteydessä Sa-
turnuksen itsensä kanssa – ja 
yhtäkkiä Erakon arkkityyppi oli 
kaikkialla: meidän kaikkien täy-
tyi kirjaimellisesti pysyä kotona, 
piilottaa kasvomme naamion 
taakse ja keksiä tapoja välttää 
hulluksi tuleminen Covidin ai-
kaan saamassa "yksityissellissä".

Puhutaanpa Plutosta Erakon 
merkissä! Kuten sanotaan, näi-
tä asioita ei voisi keksiä.

Kuinka moni meistä oli yk-
sinkertaisesti yksinäinen? Ja 
kuinka moni meistä hyödyn-
si mahdollisuuksia, joita tämä 
suhteellinen vapaus sosiaalisis-
ta sotkuista ja häiriötekijöistä 
loi, muuttaen kaiken Suureksi 
Tehtäväksi? Henkilökohtaisesti 

voin kiittää Covidia noin 2000 
sivusta uutta tekstiä viiteen eri 
kirjaan. Mutta kyse ei ole  kui-
tenkaan vain ulkoisista saavu-
tuksista. Annetaan kunnioituk-
sen hetki niille näkymättömille, 
sisäisille, merkittäville tehtäville, 
joita monet meistä ovat saa-
neet aikaan näiden Kauriin 
"lopputenttien" aikana. Yksi-
näisyys voi olla korkeamman 
tietoisuuden hautomo. Kysy 
vaikka jokaiselta joogilta, joka 
on meditoinut yksin luolassaan 
muutaman viime vuoden ajan.

Muistakaamme myös, että 
yksi Lordi Pluton tärkeimmistä 
evoluutiotehtävistä on varjon 
tuominen valoon – ja "varjol-
la" tarkoitan jokaista likaista, 
haavoittunutta, vihaista, usko-
tonta nurkkaa, joka piilee jokai-
sen meistä sisällä. Ajattoman 
lain mukaan mikään henkinen 
tai psykologinen ongelma ei 
koskaan parane, ennen kuin se 
tunnistetaan. Pluton tehtävänä 
on luoda tilaisuus ongelmien 
tulla näkyviin. Siinä työssä Plu-
to onnistuu aina – se takuuvar-
masti nostaa varjon  nenämme 
eteen. Sen jälkeen jatko on 
meistä itsestämme kiinni.

Yhdet plutonisen yksinäisyy-
den tummat "varjokasvot" on 
"minä minä minä" -tyyppinen 
itsekkyys, ikään kuin kenel-
läkään muulla ei olisi mitään 
väliä. Jälleen kerran Covid ja 
Pluto yhdistivät voimansa tuo-
dakseen tämän myrkyllisen 
ulottuvuuden myöhäisvaiheen 
kaurissyndroomasta kaikkien 
tietoon. Pari dramaattista esi-
merkkiä: ajattelepa vaikkapa 
spektaakkelia, jossa "kuritto-
mat lentomatkustajat" kieltäy-
tyvät käyttämästä maskeja tai 
ihmiset, jotka tietävät saaneen-
sa tartunnan, mutta lähtevät 
joka tapauksessa ulos julkisesti 
ja yskivät kaikkien päälle. Vä-
hemmän dramaattinen versio: 
ihmiset, jotka näyttävät menet-
täneen yksinkertaisen hyvän 
tahdon eleen tervehtiä toisiaan.

Covid-19 on ilmentymä Plu-
tosta Kauriissa, mutta kuvio ei 

Saturnus 1569, Abraham de Bruynin kaiverrus

Artsy.com
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koske vain pandemiaa ja Erak-
ko-arkkityyppiä. Toinen Kauriin 
klassinen arkkityyppinen as-
sosiaatio on ollut  Isä – vaikka 
kuten aina, nykyään on parasta 
olla olematta liian suppeasti 
sukupuolispesifi sen ilmaisun 
suhteen. Silti vanhat ajat tarjo-
avat meille hyvän lähtöalustan 
– ajattele mitä "Isä" tarkoit-
ti patriarkaatin aikana: vahva 
mies, perheen pää, tuomari ja 
tuomaristo. Varmasti kunnol-
liset miehet olivat siinä roolis-
sa joskus ja tekivät parhaansa. 
Mutta aina on ollut myös nii-
tä, jotka ovat käyttäneet väärin 
näitä ehdottomia voimia lyö-
mällä vaimoaan ja lapsiaan, hal-
linneet julmalla, rautakätisellä 
tyrannialla, ehkä käyttäneet ih-
misiä seksuaalisesti hyväkseen 
– muistakaa: Pluto tuo aina 
varjon valoon.

Myöhäisvaiheen kauris-
syndroomassa – kutsutaanko 
sitä tästä lähtien vain LSC:k-
si (Late Stage Capricornosis) 
– odotamme luonnollisesti 
näkevämme tällaisia vanhan-
aikaisten miesdiktaattoreiden 
amok-juoksuja. Ne ovat klassi-
nen ilmaisu plutonisesta var-
josta, erityisesti Kauriin "Dark 
Father" -piirteistä. Odotamme 

näkevämme annettujen etuuk-
sien väärinkäyttöä. Todistamam-
me "vahvan miehen" fasismi, 
puhumattakaan kollektiivisesta 
hypnotisoimisesta joissakin yh-
teiskunnan osissa natsien kal-
taisilla "vastauksilla", on todiste 
tämän LSC:n kiehumisesta yli 
äyräiden. "Pimeä Isä" on domi-
noinut otsikoita, eikä vähiten 
juuri tällä hetkellä todistamas-
samme ukrainalaisessa paina-
jaisessa. Olemme painineet sen 
kanssa monissa muissa rumissa 
muodoissa monissa eri maissa 
ennenkin.

Entä omat sisäiset "tyran-
nimme, vahvat miehet ja fasis-
tiset diktaattorit?" Eivät vain 
maailman johtajat edelleen-
kään ole meidän valitettavia 
varjokuviamme täällä. He ovat 
vain meluisimpia – niitä, jotka 
ovat vastuussa lasten laittami-
sesta häkkeihin, sademetsien 
kaatamisesta ja synnytyssairaa-
loiden pommittamisesta. Entä 
Facebookin pienet tyrannit, jot-
ka hyökkäävät jokaisen kimp-
puun, joka uskaltaa olla eri 
mieltä heidän kanssaan? Entä 
"cancel-kulttuurin" fasistiset 
ylilyönnit? Entä muut ihmisten 
monimuotoisuuden viholliset? 
LSC ylittää kaikki tavanomai-

set puoluerajat – itse asiassa 
yksi sen ilmeisimmistä oireista 
poliittisesta suuntautumisesta 
riippumatta on mikä tahansa 
ryhmä, joka yrittää tukahdut-
taa minkä tahansa muun ryh-
män äänen silkalla väkivallalla. 
Kauriin varjopuoli yrittää aina 
hallita kaikkea – toisin sanoen 
kaikkea muuta paitsi itseään.

On toinenkin seikka Pluton 
pitkällä matkalla Kauriin läpi – 
jota olen tutkinut toisaalla, mut-
ta se ansaitsee vielä maininnan. 
Parhaimmillaan Kauris kertoo 
lahjomattomuudestamme – ky-
vystämme toimia periaattei-
demme mukaisesti sen sijaan, 
että antautuisimme jokaiselle 
halulle tai kiusaukselle. Toisin 
sanoen kyse on arvoistamme 
ja uskollisuudestamme niille. 
Ajattele positiivisena esimerk-
kinä rohkeita terveydenhuollon 
työntekijöitä etulinjassa pande-
mian pahimpina päivinä. Hei-
dän rohkeutensa ja sitoutumi-
sensa vaarasta ja uupumuksesta 
huolimatta jää historiaan loista-
vana esimerkkinä Kauriin kor-
keasta, innoittavasta puolesta. 
Jotkut noista puhtaista arvoista 
ovat olleet olemassa pitkään ja 
ovat edelleen yhtä päteviä kuin 
aina ennenkin – puhu totta, ole 

Koronavirus
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niin ystävällinen ja rehellinen 
kuin voit, pidä huolta lapsista-
si, mieti tämän päivän tekojesi 
vaikutuksia ihmisiin aina seitse-
män sukupolven päähän.

Edellä mainitut ovat ehdotto-
masti "perinteisiä arvoja" ja ne 
ovat edelleen arvokkaita. Kauris 
parhaimmillaan on juuri tätä.

On kuitenkin muitakin ar-
voja – sellaisia, jotka ovat ol-
leet olemassa jo pitkään, mutta 
jotka eivät todellakaan läpäise 
hajutestiä viime aikoina. Rasis-
milla on pitkät perinteet. Sa-
moin homofobialla, seksismillä 
ja muukalaisvihalla. Samoin 
kuin ajatuksella, että "ihminen 
hallitsee maata ja kaikkia sen 
olentoja".

Tämänhetkinen tilanne on 
räjähtänyt silmille. Sen törky 
pyörii kaikkialla tämän myö-
häisvaiheen otsikoissa. Tämä 
prosessi juontaa juurensa Plu-
ton saapumisesta Kauriiseen 
vuonna 2008, mutta se on 
lisääntynyt räjähdysmäisesti 
nyt Pluton astuessa merkin vii-
meisiin asteisiin. En nyt mene 
tarkemmin alhaisiin yksityis-
kohtiin. Ellet ole ollut piiloutu-
neena sängyn alla silmät kiinni 
ja sormet korvissasi, tiedät mis-
tä puhun. Optimistisimmilla 
hetkilläni uskon, että todistam-
me rasismin, seksismin, homo-
fobian ja muukalaisvihan kuo-
lemantuskaa sekä ajatusta, että 

emme voi riistää maapalloa 
ja sen olentoja rankaisematta 
ikuisesti. Toivottavasti olen oi-
keassa. Joka tapauksessa järjet-
tömän väkivaltainen kansan-
nousu, jonka olemme nähneet 
puolustaaksemme näitä mätiä 
arvoja, on kenties LSC:n – ai-
kamme sairauden – ydin.

Sata vuotta sitten William 
Butler Yeats varoitti meitä ajasta, 
jolloin "pahimmat ovat täynnä 
intohimoa, kun taas parhail-
ta puuttuu kaikki vakaumus". 
Hän oli valitettavasti profeetal-
linen tuon rivin ensimmäises-
sä osassa, mutta ehkä hieman 
liian tappiohenkinen toisessa. 
Muistatko ne opiskelijat loppu-
kokeita edeltävänä iltana? He 
paahtavat päät höyryten, juovat 
pikakahvia ja yrittävät pysyä he-
reillä ehtiäkseen sisäistää mate-
riaalin, johon heidän olisi pitä-
nyt käyttää koko lukukausi. Se 
on tietysti kriisi, jonka he ovat 
itse luoneet itselleen. Ja sama 
koskee ihmiskuntaa juuri nyt, 
kun siirrymme viimeiseen vai-
heeseen Pluton matkalla läpi 
Kauriin merkin.

Kuten näimme korkea-
koulumme asuntolassa, viivyt-
tely toimii hienosti – kunnes 
se ei enää toimi. Tulee nimit-
täin takaisinmaksun aika. Sitten 
kamppailemme, ei vain todel-
lista haastetta, vaan myös täysin 
turhia harmeja vastaan. Haas-
teena on aito henkinen työm-
me varjomme käsittelemisessä, 
kun taas tarpeetonta sotkua on 
kaikki ne ylimääräiset esteet, 
jotka olemme luoneet itse it-
sellemme laiskottelemalla, tai 
jopa yksinkertaisesti kieltäneet 
niiden olemassaolon.

Asian ytimeen – jotkut niistä 
ahdistuneista, uupuneista opis-
kelijoista, jotka ryystävät neljättä 
kupillista sameaa sumppia kello 
1.30 aamuyöllä, nousevat aa-
mulla ylös, raahautuvat luokka-
huoneeseen ja läpäisevät kokeen. 
He saavat ehkä C+:n, kun he 
olisivat voineet saavuttaa täydet 
pisteet ennakoinnilla, omistau-
tumisella ja itsekurilla. Mutta 

silti he läpäisevät – ainakin osa 
heistä. Kuten ilmailussa on jos-
kus tapana sanoa, "jokainen 
laskeutuminen, jossa kykenee 
kävelemään koneesta ulos, on 
hyvä lasku." Olen varma, että 
ironia on tahallista, mutta aina-
kin lentäjä ja matkustajat selvi-
sivät hengissä.

Se, mitä yritän tässä sanoa 
on, että riippumatta nykyisestä 
tilanteesta en ole täysin pessi-
mistinen ihmiskunnan kohta-
lon suhteen. Se, mitä näemme 
televisioruuduiltamme – tai 
tyhjillä, kylmillä kasvoilla niillä, 
jotka eivät saa aikaan edes yk-
sinkertaista tervehdystä – on 
vain ikivanha kosminen laina-
laisuus lajimme vuorovaiku-
tuksesta tavanomaisten epä-
kohtien kanssa. Sama vanha 
laulu toisin sanoen - ilmentyy 
nyt vain erityisellä Pluto Kau-
riissa -tyylillä.

Pluto on aina jossain, joten 
niin ovat sen oppitunnitkin 
aina läsnä. Eivätkä ne koskaan 
ole yksinkertaisia. Ne työntävät 
meidät aina kohti repaleisten 
tunteidemme äärille, varsinkin 
kun "loppukokeet" häämöttä-
vät – toisin sanoen kun Pluto 
lähestyy jonkun merkin loppua. 
Huomioon ottaen oppiläksyjen 
vaikeuden – vaikka kuinka yrit-
täisimme tehdä parhaamme 
- teemme silti virheitä. Mikä 
pahempaa, suljemme joskus 
silmämme ja teeskentelemme, 
että oppitunteja ei ole ollen-
kaan. ”Kukaan ei ole kuurompi 
kuin se, joka ei halua kuulla.”

Jokainen meistä on puolus-
tuskannalla ajoittain – mikä 
voisi olla inhimillisempää? Ja 
jokainen on varmaan tunte-
nut kiusausta turvautua jonkin 
asian kieltämisen suomaan pe-
tolliseen helppouteen. Se osa 
sinusta taas, joka joskus pärjää 
paremmin, on pyhempää Plutoa. 
Ja se osa sinusta, joka ei yllä sii-
hen. . . no, se on se osa sinua, 
joka kärsii LSC:stä.

En ole koskaan kuullut ih-
misten valittavan sitä, että 
heidän syntymäkarttansa ovat 

 William Butler Yeats 1903.
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liian helppoja. Se, mikä on tot-
ta yksittäisen ihmisen kohdalla, 
on totta myös koko ihmiskun-
nalle. Nämä ovat opetuksia, 
joita ihmiskunta tällä hetkellä 
oppii – tai tarkemmin sanot-
tuna, meille ainakin annetaan 
mahdollisuus oppia. Kollektii-
visella tasolla me ymmärräm-
me ne luonnollisesti joskus 
väärin. Mutta kun ymmärräm-
me  ne oikein, se johtuu siitä, 
että riittävä määrä yksittäisiä ih-
misiä on saavuttanut riittävän 
ymmärryksen ja onnistuu kal-

listamaan vaakaa kollektiivisen 
paranemisen suuntaan.

Saatat tuntea, ettei sinulla ole 
valtaa siihen, mitä Putin esimer-
kiksi tekee Ukrainalle, mutta si-
nulla on valtaa taustalla oleviin 
inhimillisiin prosesseihin, jotka 
ilmenevät tuossa holokaustissa. 
Ne eivät ole muuta kuin kaiken 
ihmisen ajattelun summa. Olet 
osa sitä. Samoin kunnolliset ve-
näläiset.

Toistaiseksi me ihmiset 
olemme aina onnistuneet ”kä-
velemään ulos koneesta ”, vä-

lillä verissä päin, mutta ehjänä. 
Siksi olemme täällä edelleen. 
Seuraava vuosi tai kaksi täyden-
tää kauris-syndrooman tarinan 
– vaikka parempi tapa sanoa 
se on, että me ihmiset - yksin 
ja yhdessä - saatamme tarinan 
loppuun. Me itse - ei aika, eivät 
planeetat - kirjoitamme tarinan 
lopun.

Ja joka tapauksessa olemme 
puhdistamassa pöydän seuraa-
valle suurelle luvulle ihmiskun-
nan tarinassa – uudelle luvulle, 
jossa onkin sitten täysin eri-
lainen kattaus haasteita. Pluto 
koskettaa Vesimiestä tulevan 
vuoden maaliskuun 23. päivä-
nä ja astuu tähän merkkiin en-
simmäistä kertaa sen jälkeen, 
kun se suuteli Vesimiestä hy-
västiksi jouluaattona 1798.

Mutta se onkin sitten jo toi-
nen tarina. . .

Steven Forrest 01.4.2022

Kirjoittajan luvalla 
suomentanut Anita Väre

Vladimir Putin ja Volodimir Zelenski 2019
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liforniassa ja harrastaa vaellusta, puutarhanhoitoa ja musiikkia.

https://www.forrestastrology.com/

wikipedia

STEVEN FORREST

29 Astro Logos 114 kesä 2022



Vallankumoukset ovat hyviä asioita 
–vai ovatko?

Kukaan ei kiellä, etteikö Itsevaltius olisi imenyt 
Ranskan kansan elinvoiman tyhjiin, talous oli 
kuralla, verotus oli raskasta. Aateliset eivät mak-
saneet veroja eivätkä papit. Etuoikeuksia oli näillä 
säädyillä runsaasti, suurella enemmistöllä tavalli-
sia ihmisiä oli vain oikeus pitää yllä kallista yh-
teiskuntakoneistoa.

Mutta silti Ranskan suuri vallankumous paljas-
ti jotain, mikä on muutenkin ollut selvää. Ihmis-
luonne ei muutu. Kun alemmat luokat pääsevät 
purkamaan katkeruutensa, kaunansa ja kateu-
tensa ylempiä kohtaan, se tapahtuu hillittömästi, 
ilman pidäkkeitä tai kohtuullisuutta. Kun Bastille 
valloitettiin rynnäköllä 14.7.1789, kansanjoukko 
ja roskaväki seivästivät ensimmäiset uhrinsa, ir-
rottivat päät ja laittoivat keihään nokkaan. Näitä 
voitonmerkkejä vietiin ympäri Pariisia ja näy-

teltiin katsojien hurratessa. Kansa eli jatkuvassa 
huumeessa, jonka uusi vapaus käyttää valtaa ja 
väkivaltaa aiheutti. Vallankumouksen vyöryessä 
Pariisin kaduilla ja kujilla paljastui, miten paljon 
petoksia, vihaa, juonitteluja, julmuutta ja silkkaa 
verenhimoa oli liikkeellä.

Kun giljotiini, tehokas teloitusteknologian 
tuote pystytettiin vallankumouksen aukiolle ja 
päitä alkoi putoilla, naiset ryntäsivät ympäröivil-
le rappusille kutimet mukaan. Teloituksista tuli 
kansan hupia, vaihtelua jokapäiväiseen tylsyy-
teen. Kun kävi selväksi että mahdollisesti kaikki 
uhrit eivät olleet syyllistyneet mihinkään mistä 
heitä syytettiin, se ei haitannut menoa. Vääriä 
ilmiantoja, kateellisten ja kostonhimoisen ihmis-
ten ja ihmisjoukkojen tekaistuja syytöksiä sateli 
ja moni menetti päänsä sen seurauksena. Kun 
massat kiihtyvät jostain, ei ole takeita siitä, että 
massoja voidaan enää ohjata ja palauttaa järjen 

Raimo Nikula

Ranskan SUURI 
VALLANKUMOUS 
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ja järjestyksen tielle. Massojen alitajunnassa mu-
hii paljon väkivallan mahdollisuutta, niin rauhal-
lisina kuin kriisiaikoina.

Ranskan Suuri vallankumous poisti syntype-
rään kuuluvan aatelisen eliitin oikeuksia ja tasasi 
tilannetta. Mutta ajatelkaa, miten eliittien aina 
käy: ne hävitetään mahtikäskyllä tai kumouksel-
la ja palaavat takaisin muuntautuneessa muo-
dossa myöhemmin. Aina on jokaisessa maassa 
pieni itseään hyvin suojeleva eliitti. Aatelisten 
etuoikeudet hävisivät, mutta nykyään meillä on 
kaikkialla omistuksiin perustuva raha-aatelis-
ten eliitti. Vuonna 2015 maapallon rikkaimmat 
62 ihmistä omistivat yhtä paljon kuin maapal-
lon köyhin puolisko. Olisikohan Ranskan tilan-
ne 1700-luvun lopulla ollut samankaltainen: 
rikkaimmat 30 aatelisista omistivat yhtä paljon 
kuin köyhin puolisko ihmisiä eli noin 14 miljoo-
naa ranskalaista? Kaikenlainen tasa-arvoisuus ja 
oikeudenmukaisuus ovat aina käytännössä kau-
kana todellisuudesta, mutta paperiteoriassa ne 
kuulostavat aina yhä viehättäviltä kuten ”meillä 
on oikeudenmukainen ja tasa-arvoon perustuva 
yhteiskunta”.

Octave Aubry (1881-1946), joka on kirjoitta-
nut 2-osaisen vallankumouksen historian, tote-
aa kirjansa 1. osassa usein että vallankumous oli 
osin turha tapahtuma. Toisessa osassa hän tun-
tuu kääntäneen hieman kelkkaansa ja asettuu 
kumouksellisten nahkoihin myötämielisemmin.

Millainen oli vallankumouksen sisäinen henki, 
paitsi täynnä vapaus-veljeys-tasa-arvoisuus –slo-
ganeita? On kiinnitettävä huomiota jo valistuskir-
jailijoiden kuivakkaan yltiörationalismiin, jonka 
kumousmiehet omaksuivat täysin rinnoin. Vain 
Rousseau muodosti rationalismin ihailijakuoros-
sa poikkeuksen – hänessä oli tunnetta. Ja miksei 
olisi ollut, Rapu kun oli. Kun vallankumous eteni 
ja se rupesi järjestelemään Ranskan aluehallintoa 

uudelleen. Perinteisten maakuntien rajat saivat 
mennä ja 34 maakunnan muodostama aluejako 
korvattiin 89. departementilla. Ne olivat siis pal-
jon pienempiä kuin entiset maakunnat. Ihmiset 
olivat tottuneet liittämään oman asuinpaikkan-
sa perinteiseen maakuntaan. Nyt kumouksen 
jälkeen Ranskan kartta näytti tilkkutäkiltä, jossa 
departementtien rajat oli vedetty mielivaltaisesti.

Vallankumous rationalisoi, oikaisi ja suori jär-
jen mielivallalla kaikenlaista. Näkyvä oli myös 
kalenterin uudistus, jossa vanhat perinteiset 
kuukausien nimet korvattiin nimityksillä, jotka 
kuvasivat kunkin vuodenajan mukaisia säätiloja 
tai toimintoja:

Kevät:

Germinal (lat. germen, ”siemen”)  20. maaliskuu-
ta (tai 21.) - Oinas

Floréal (lat. flor, ”kukka”)  20. huhtikuuta (tai 
21.) - Härkä

Prairial (ransk. prairie, ”niitty”)  20. toukokuu-
ta (tai 21.) - Kaksonen

Kesä:

Messidor (lat. messis, ”elonkorjuu”)  19. kesä-
kuuta (tai 20.) - Rapu

Thermidor (kreikasta thermos, ”kuuma”)  19. 
heinäkuuta (tai 20.) - Leijona

Fructidor (lat. fructus, ”hedelmät”)  18. elo-
kuuta (tai 19.) - Neitsyt

Syksy:

Vendémiaire (lat. vindemia, ”(viini)sato”)  22. 
syyskuuta (tai 23. tai 24.) - Vaaka

Brumaire (ranskasta brume, ”usva”)  22. loka-
kuuta, (tai 23. tai 24.) - Skorpioni

Frimaire (ransk. frimas, ”halla”)  21. marras-
kuuta, (tai 22. tai 23.) - Jousimies

Talvi:

Nivôse (lat. Nivosus, ”luminen”)  21. joulukuuta, 
(tai 22. tai 23.) - Kauris

Pluviôse (lat. pluviosus, ”sateinen”)  20. tam-
mikuuta, (tai 21. tai 22.) - Vesimies

Ventôse (lat. ventosus, ”tuulinen”)  19. helmi-
kuuta, (tai 20. tai 2 - Kalat

Alkuperäiset nimitykset koottiin latinasta, krei-
kasta tai ranskan kielen pohjalta. Lisäsin vastaavat 
eläinradan aurinkomerkit.

Octave Aubry, Academie Francaise.
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Vallankumouskalenterin elinaika jäi onneksi 
lyhyeksi, 13-vuotiseksi 1793-1806. Keinotekoi-
nen kalenteri ei saanut kansan suosiota ja se 
haudattiin epäonnistuneiden uudistusten roska-
koriin.

Mieltymys järjen oikaisuihin oli jo valmiina 
1700-luvun ajatusmallien kautta. Silloin lähes-
tyttiin myöhempää reduktionistista ajattelua, 
josta tuli tieteen perusta. Kalenteriuudistus ja 
aluehallintojen rajojen mielivaltainen vetäminen 
ovat oireita prosessista, joka on jatkunut meidän 
päiviimme asti. Se ulottuu kaikkialle länsimaissa. 
Mitä muuta on Suomen vanhan maakuntamal-
lin purkaminen, perinteisten läänien yhdistämi-
nen ja supistaminen? Vuonna 1994 Suomen 
maakunnat yhdistettiin maakuntaliitot ja seu-
tukaavaliitot ja saatiin uudet maakunnat, joiden 
perusta ei ole historiallisessa kokemuksessa eikä 
luonnossa vaan toiminnallis-taloudellisessa nä-
kökulmassa.

Entä Sosiaali-ja terveyspalvelujen (Sote)-uu-
distusten yhteydessä tehty Hyvinvointialueiden 
rajaaminen on tyypillistä reduktionismia suoma-
laisissa kehyksissä. Luodaan keinotekoisia yksi-
köitä, joiden kautta toivotaan valtion säästävän 
sosiaali-ja terveysmenoissa. Ja täkynä on se, että 
kansalaiset saavat vapaammin valita hoitopaik-
kansa ja lääkäripalvelunsa. Koneistoa pyörittävät 
aluehallinnot, joihin valitaan vaaleilla edusta-
jat. Ensimmäiset hyvinvointialueiden vaalit ovat 
23.1.2022. Pelättävissä on, että niistä tulee yhtä 
suositut kuin kirkolliset vaalit.

Vallankumouksen transiitit

Useilla vallankumouksen merkkihenkilöillä oli 
siis Uranuksen neliö Plutoon. Se oli kasvava ne-
liö eli nopeampi Uranus oli +90 astetta edellä 
Plutoa. Uranus oli Kaloissa ja Pluto Jousimiehes-
sä. Se tarjosi sopiville kunnianhimoisille miehille 
tilaisuuden nopeasti oikaista läpi kuohuvan ja 
kaoottiseen tilaan joutuneen yhteiskunnan läpi 
kohti korkeampia virkoja ja vaikutusvaltaa. Mut-
ta toisaalta se katkoi tehokkaasti ja nopeasti mo-
nen lahjakkaan ja kukoistavan poliitikon elämän. 
Kun vallankumous puhkesi, Uranus oli Ravussa 
ja saapumassa vähitellen Leijonaan. Pluto vaelsi 
Vesimiehessä. Terrorivuosina 1792-94, jolloin 
teloituksia tehtiin enemmän kuin koskaan aikai-
semmin, Uranuksen oppositio Plutoon tarkentui. 
Jos oikaistaan, voi sanoa että vallankumouksen 
kummeina olivat Uranus ja Pluto ja vallankumo-
uksen veivät loogiseen lopputulokseensa samat 
planeetat.

     
Tämä oli vallankumouksen ensimmäinen suuri 
tapahtuma. Kansajoukko hurjistui kiihotuksesta 
ja ryntäsi vanhaan linnoitukseen, jossa pidettiin 
poliittisia vankeja. Itse asiassa vankeja oli vain 
muutama tässä synkässä rakennuksessa, mutta 
se symboloi kuningasvallan tyranniaa kansan 
mielessä. Bastillen valtaus kiihotti kansaa seuraa-
viin ryntäyksiin. Tapahtumakarttana se osoittaa 
että kuninkaallisuuden oma merkki, Leijona, oli 
miehitetty, mutta ihan mukavilla planeetoilla, 
Venuksella, Jupiterilla ja Uranuksella. Uranus on 

Vuoden 2 vallankumouskalenteri

Bastillen valtaus 14.7.1789, klo 13:30

wikipedia
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vapautuksen planeetta mutta emme mistään saa 
vinkkiä, että tästä alkoi väkivaltainen tapahtu-
mien sarja, joka päättyi vasta Napoleonin vallan-
kaappaukseen 10 vuotta myöhemmin. Kartalla 
ei ole kuin yksi oppositio (Kuu/Neptunus) ja 
kaksi neliötä, Merkurius/Neptunus ja Aurinko/
Neptunus. Kartalla on löysä T-risti, jossa Kuu ja 
Neptunus ovat vastakkain ja purkavat voimansa 
Aurinko/Merkuriukseen Ravussa. Mars, väkival-
lan ja vihan symboli on vailla kovia aspekteja. 

Ludvig XVI (Antoine-François Callet)

w
ik

ip
ed

ia

Mestaus (21.2.1793, 10:30, Paris), tässä on 
raju symbolinen kokonaisuus.

Kartassa on Iso Risti kiinteissä merkeissä: Kuu 
oppositiossa Jupiteriin ja neliössä Uranukseen 
sekä Mars/Uranukseen. Kiinteissä merkeissä 
tapahtuvat rajut kuviot voivat merkitä sellais-
ten asioiden, perinteiden ja käytänteiden lop-
pua, joilla on pitkä historia takanaan. Bour-
bonien suvun kuninkaita oli ollut Ranskan 
kuninkaina aina vuodesta 1589. 200 vuotta 
samaa sukua hallitsijoina ja sitten tuli loppu. 
Kartan väkivaltainen luonne on hyvin selkeästi 
esillä: Mars/Pluto Vesimiehessä on hyvin kes-
keisellä sijalla Isossa Ristissä. Myös löysä T-ris-
ti löytyy kartalta: Aurinko on neliössä Nep-
tunukseen ja Saturnukseen - merkkirajan yli 
tosin. Erillisimmät planeetat ovat ”naiselliset” 
Kuu ja Venus. Ne ovat vain keskenään kuu-
siossa. Puoliso, Marie Antoinette vietiin giljotii-
niin16.10.1793, klo 12:30 samoin seurauk-
sin – pää putosi ja nostettiin tikun nenään 
näytiksi.

Alla Ludwig XVI radix sisällä ja teloitustransii-
tit ulkona. 12.huoneen Aurinko/Jupiteriin koh-
distuu paineita: Jupiterin neliö (hän oli saanut 
kuolemantuomion), Marsin oppositio (vihaa 
kohdistui häneen) ja jopa Kuun neliö (kansa 
oli hylännyt hänet). Vähemmän tarkasti sitten 
aikakauden ydinplaneetat, tr-Uranus lähestyi 
seitsemän asteen päässä Aurinkoa  ja samoin 
tr-Pluto oli tarkasta oppositiosta seitsemän as-
teen päässä. Tr-Saturnus oli menossa Ludwigin 
8.huoneessa.

Planeetat olivat kerääntyneinä Rapuun ja Leijo-
naan ja tiivis stellium on kuvio, jossa muhii tule-
vaisuuden siemeniä.

Ludvig XVI:n mestaus oli ratkaiseva tapahtu-
ma myös. Se osoitti, miten fanaattinen ja armo-
ton vallankumouksen vyöry oli. Lievempiä vaih-
toehtoja ei hyväksytty ja kansalliskokous äänesti 
Ludvigin kuoleman puolesta äänin 366-361. Vii-
den äänen enemmistöllä kuningas teloitettiin eli 
tapettiin! Alla on kartta tästä tapahtumasta.
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Uusi alku: Napoleonin aika 1799-1821

Vallankumous söi lapsensa, sen voima hiipui 
vähitellen 1790-luvun puolenvälin jälkeen. 
Kumousta oli todistamassa nuori, lyhyehkö ja 
pyylevä ja rajattoman kunnianhimoinen sotilas, 
Napoleon Bonaparte. Hän eteni sotilasuralla 
ennen näkemättömän nopeasti. Hän oli ensin 
aktiivinen kotisaarellaan Korsikassa, joutui siellä 
hankauksiin, muutti Pariisiin ja solmi suhteita ra-
dikaaleihin jakobiineihin. Hänen maineensa stra-
tegina kantautui johtajien korviin ja jo vuonna 
1794 hän komensi joukkoja rojalisteja vastaan. 
Terrorivuosien mentyä Euroopan maat kokosi-
vat voimiaan Ranskaa vastaan. Silloin Napoleon 
siirrettiin Italian vastaiselle rintamalle, jossa hän 
saavutti suuria voittoja. Hänestä tuli Ranskan 
armeijan ylipäällikkö 1795 – vain 26-vuotiaa-
na! Merkittävä oli myös sotaretki Egyptiin 1798, 
jonka muistona on vieläkin Gizan pyramidin 
vieressä olevan sfinksin nenän puuttuminen. 
Siihen sotilaat ampuivat kivääreillä. Vähältä piti 
ettei Napoleon joukkoineen hävinnyt kartalta, 
sillä amiraali Nelsonin laivasto oli tulossa samaan 
suuntaan. Napoleon onnistui pujahtamaan tais-

telun alta pois – ja hyvä niin, koska hän olisi hä-
vinnyt ylivoimaiselle viholliselle.

Vuonna 1799 Napoleon palasi Pariisiin juh-
littuna sotasankarina. Hän tarttui tilaisuuteen ja 
kaappasi vallan. Se toteutettiin armeijan tukema-
na. Kansalliskokous lakkautettiin, jolloin edus-
tajat kutsuivat Napoleonia diktaattoriksi. Muo-
dollisesti Napoleon jakoi vallan kahden muun 
konsulin kanssa. Hän oli ensimmäinen konsuli. 
Virka muutettiin elinikäiseksi. Napoleon joutui 
attentaatin kohteeksi vuonna 1800, mutta pe-
lastui ja alkoi muuttaa Ranskaa poliisivaltioksi.  
Konsuliaikana hän vahvisti asemiaan sotimalla 
menestyksekkäästi Itävaltaa vastaan Marengon 
taistelussa. Napoleonin sodankäynnin salaisuus 
oli hänen kyvyssään vaihtaa strategiaa nopeasti, 
järjestää yllättäviä joukkojen liikkeitä ja tehdä 
mahdottomasta mahdollinen. Joukot seurasivat 
häntä hurmioituneina.

Tiivistäen Napoleonin uran seuraava vaihe oli 
keisariksi vihkiminen vuonna 1804. Hän painoi 
kruunun itse omaan päähänsä – omapäinen 
mies. Hän muotoili Ranskaan uusia perustusla-
keja, tunnettuja nimellä Code Napoleon. Hän myi 
Lousianan valtion Yhdysvalloille. Sotia oli jatku-
vasti vuosina 1803-1815. Useimmat Napoleon 
voitti, mutta kirvelevä tappio tuli Venäjän ret-
kestä vuonna 1812, jolloin ”kenraali Talvi” ja Ve-
näjän poltetun maan taktiikka nujersivat hänen 
armeijansa. Vastustus nosti päätään.

Napoleon karkotettiin Elban saarelle 1814, 
josta hän pakeni ja alkoi koota uusia joukkoja. 
Britannia, Venäjä ja Preussi yhdistivät voimansa 
Napoleonia vastaan. Taisteluja käytiin yhdeksän 
kuudessa vuodessa. Napoleon säilyi hengissä, 
mutta joukot hupenivat. Viimein Waterloos-
sa vuonna 1815 Wellingtonin johtamat joukot 
löivät Napoleonin ja suuren sotilaan taru oli lo-
pussa. Napoleon karkotettiin kauas Afrikan ran-
nikolla sijaitsevalle St. Helenan saarelle, jossa hän 
kuoli (mahdollisesti myrkytettynä) vuonna 1821.

Vallankumouksen alkaessa Napoleon oli 
20-vuotias nuori luutnantti. Miten vallanku-
mous vaikutti häneen, on kiistelty aihe. Ainakin 
hän näki, että Ranska oli kuohuvassa tilassa, jossa 
mitä tahansa saattoi tapahtua. Päättäväiselle ja 
lahjakkaalle sotilaalle avautui suuria mahdolli-
suuksia nousta esiin.

Napoleonin kartta on tunnettu, vain kellona-
jasta on sitkeää erimielisyyttä ollut. Kirkonmeno-
jen aikaan hän syntyi, mutta onko Askendentti 
Vaa’assa vai Skorpionissa, on ratkaisematon ky-
symys.

Itse suosin Vaaka-nousuista karttaa, jossa Kuu 
Kauriissa on konjunktiossa IC:n kanssa. Napoleo-
nin viimeinen asuinpaikka (”loppusijoituspaikka”) 
oli kallioinen, etäinen, eristynyt saari valtameressä. 
Se on hyvä vinkki, samoin kuin Saturnus vastapää-

Napoleon Bonaparte (Jacques-Louis David).

wikipedia
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tä MC:llä, joka viittaa usein sosiaaliseen nousuun ja sitä seuraavaan pudotukseen. Kartalla on Suurkol-
mio maan elementissä, Mars/Neptunus kolmio Pluto, jolla on kolmio Uranukseen ja sillä kolmio Mars/
Neptunukseen. Marsin asema on merkittävä. konjunktio Neptunukseen, kuusio Jupiteriin, kolmio Plutoon 
ja Uranukseen. Jos sotilaan arkkityyppi on Marsista, Napoleonissa oli suurten mittojen sotilasainesta. 
Napoleon oli maailmanvaltaaja –tyyppiä, kuten myöhemmin Hitler. Yhtäläisyyksiäkin on, Napoleon sain 
nuorena lempinimen, ”pikku korpraali” ja korpraali oli myös Hitler I maailmansodan aikoihin. Molem-
milla on Saturnus lähellä MC:tä ja Kuu Kauriiissa.

Napoleonin kartta.

Vallankumousvuosina Napoleonin transiittitilan-
ne (alla, vuosi 1793) oli kuvaava: Terrorivuosina 1792-1793 Uranuksen 

konjunktio Napoleonin Aurinkoon ja Plu-
ton oppositio siihen olivat tarkimmillaan. 
Napoleon näki, kuinka kuningasvallan ja 
kuningasparin kävi. Kellään muulla val-
lankumouksen ajan johtajalla ei ollut-
kaan Aurinko samassa asteessa. Lähim-
mäksi tulee hurja nainen, Theroigne de 
Mericourt, jonka Aurinko oli 20 Leijonaa. 
Hän selvisi kumouksesta hengissä, mutta 
joutui monenlaisen kidutuksen, ruoskin-
nan, häväistysten ja kidnappauksien koh-
teeksi vaikka pakeni ensin turvaan Bel-
gian Liegeen 1790. Myöhemmin pahasti 
traumatisoituneena hän menetti mie-
lenterveytensä. Aikaisemmin mainitun 
kurtisaanin, Madame du Barryn Aurinko 
on 26 Leijonaa ja Kuu 20 astetta ja hä-
nen kohtalonsa oli sinetöity Uranuksen ja 
Pluton transiittien lähestyessä. Napoleon 
sen sijaan ymmärsi ja laskelmoi vallan-
kumouksen olevan hänen sotilasurallaan 
eteenpäin menoa ja sai uransa nousuun 
ensin hyökkäämällä Pariisissa rojalisteja 
vastaan ja myöhemmin Ranskan lukui-
sissa sodissa ulkovaltoja vastaan. Mutta 
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myös Napoleon oli menettää päänsä giljotiinissa 
vuonna 1794, kun hänet pidätettiin yhdessä velje-
nä Josephin kanssa. Hänellä oli kuitenkin jo paljon 
kannattajia ja häntä tarvittiin rintamalla. Vallan-
kumouksen aika oli täynnä mahdollisuuksia: pään 
menettämiseen, valtaan ja kunniaan nousuun, kei-
notteluun ja häikäilemättömään poliittiseen pelaa-
miseen.

Ja missä merkeissä?

Lopuksi kurkitus vallankumoukseen aktiivisesti 
osallistuneiden merkkijakoihin. Henkilöitä on 73 
kpl, joukossa on aktiivisia poliittikkoja, vallanku-
mouksen uhriksi joutuneita ja myös niitä, jotka 
selvisivät hengissä -  joko ollen kumouksen lop-
puvaiheissa jo turvallisissa asemissa, paeten ajois-

Aurinko Kuu
Skorpioni 210 240 10 Skorpioni 210 240 12
Kalat 330 360 10 Kaksonen 60 90 8
Neitsyt 150 180 10 Neitsyt 150 180 7
Leijona 120 150 7 Leijona 120 150 7
Kaksonen 60 90 6 Kauris 270 300 6
Vaaka 180 210 6 Oinas 0 30 6
Vesimies 300 330 6 Kalat 330 360 6
Oinas 0 30 5 Vesimies 300 330 5
Jousimies 240 270 4 Rapu 90 120 5
Härkä 30 60 3 Vaaka 180 210 4
Rapu 90 120 3 Jousimies 240 270 4
Kauris 270 300 3 Härkä 30 60 3

Merkurius Venus
Leijona 120 150 9 Vesimies 300 330 10
Vaaka 180 210 8 Skorpioni 210 240 9
Jousimies 240 270 7 Kaksonen 60 90 8
Kauris 270 300 7 Neitsyt 150 180 7
Oinas 0 30 6 Kauris 270 300 6
Härkä 30 60 6 Härkä 30 60 6
Kalat 330 360 6 Leijona 120 150 6
Neitsyt 150 180 6 Vaaka 180 210 6
Rapu 90 120 5 Oinas 0 30 5
Skorpioni 210 240 5 Rapu 90 120 4
Kaksonen 60 90 4 Jousimies 240 270 3
Vesimies 300 330 4 Kalat 330 360 3

Mars Jupiter
Neitsyt 150 180 10 Vaaka 180 210 10
Kaksonen 60 90 9 Vesimies 300 330 9
Härkä 30 60 9 Neitsyt 150 180 9
Kauris 270 300 7 Jousimies 240 270 7
Rapu 90 120 6 Rapu 90 120 6
Oinas 0 30 6 Skorpioni 210 240 6
Leijona 120 150 6 Kauris 270 300 6
Jousimies 240 270 6 Härkä 30 60 5
Skorpioni 210 240 4 Leijona 120 150 5
Vesimies 300 330 4 Kalat 330 360 5
Kalat 330 360 3 Kaksonen 60 90 4
Vaaka 180 210 3 Oinas 0 30 1

Saturnus
Kauris 270 300 15 73 kpl
Kalat 330 360 10
Skorpioni 210 240 8
Vaaka 180 210 6
Vesimies 300 330 6
Oinas 0 30 5
Härkä 30 60 5
Jousimies 240 270 5
Rapu 90 120 5
Kaksonen 60 90 4
Neitsyt 150 180 3
Leijona 120 150 1

Aurinko Kuu
Skorpioni 210 240 10 Skorpioni 210 240 12
Kalat 330 360 10 Kaksonen 60 90 8
Neitsyt 150 180 10 Neitsyt 150 180 7
Leijona 120 150 7 Leijona 120 150 7
Kaksonen 60 90 6 Kauris 270 300 6
Vaaka 180 210 6 Oinas 0 30 6
Vesimies 300 330 6 Kalat 330 360 6
Oinas 0 30 5 Vesimies 300 330 5
Jousimies 240 270 4 Rapu 90 120 5
Härkä 30 60 3 Vaaka 180 210 4
Rapu 90 120 3 Jousimies 240 270 4
Kauris 270 300 3 Härkä 30 60 3

Merkurius Venus
Leijona 120 150 9 Vesimies 300 330 10
Vaaka 180 210 8 Skorpioni 210 240 9
Jousimies 240 270 7 Kaksonen 60 90 8
Kauris 270 300 7 Neitsyt 150 180 7
Oinas 0 30 6 Kauris 270 300 6
Härkä 30 60 6 Härkä 30 60 6
Kalat 330 360 6 Leijona 120 150 6
Neitsyt 150 180 6 Vaaka 180 210 6
Rapu 90 120 5 Oinas 0 30 5
Skorpioni 210 240 5 Rapu 90 120 4
Kaksonen 60 90 4 Jousimies 240 270 3
Vesimies 300 330 4 Kalat 330 360 3

Mars Jupiter
Neitsyt 150 180 10 Vaaka 180 210 10
Kaksonen 60 90 9 Vesimies 300 330 9
Härkä 30 60 9 Neitsyt 150 180 9
Kauris 270 300 7 Jousimies 240 270 7
Rapu 90 120 6 Rapu 90 120 6
Oinas 0 30 6 Skorpioni 210 240 6
Leijona 120 150 6 Kauris 270 300 6
Jousimies 240 270 6 Härkä 30 60 5
Skorpioni 210 240 4 Leijona 120 150 5
Vesimies 300 330 4 Kalat 330 360 5
Kalat 330 360 3 Kaksonen 60 90 4
Vaaka 180 210 3 Oinas 0 30 1

Saturnus
Kauris 270 300 15 73 kpl
Kalat 330 360 10
Skorpioni 210 240 8
Vaaka 180 210 6
Vesimies 300 330 6
Oinas 0 30 5
Härkä 30 60 5
Jousimies 240 270 5
Rapu 90 120 5
Kaksonen 60 90 4
Neitsyt 150 180 3
Leijona 120 150 1

Aurinko Kuu
Skorpioni 210 240 10 Skorpioni 210 240 12
Kalat 330 360 10 Kaksonen 60 90 8
Neitsyt 150 180 10 Neitsyt 150 180 7
Leijona 120 150 7 Leijona 120 150 7
Kaksonen 60 90 6 Kauris 270 300 6
Vaaka 180 210 6 Oinas 0 30 6
Vesimies 300 330 6 Kalat 330 360 6
Oinas 0 30 5 Vesimies 300 330 5
Jousimies 240 270 4 Rapu 90 120 5
Härkä 30 60 3 Vaaka 180 210 4
Rapu 90 120 3 Jousimies 240 270 4
Kauris 270 300 3 Härkä 30 60 3

Merkurius Venus
Leijona 120 150 9 Vesimies 300 330 10
Vaaka 180 210 8 Skorpioni 210 240 9
Jousimies 240 270 7 Kaksonen 60 90 8
Kauris 270 300 7 Neitsyt 150 180 7
Oinas 0 30 6 Kauris 270 300 6
Härkä 30 60 6 Härkä 30 60 6
Kalat 330 360 6 Leijona 120 150 6
Neitsyt 150 180 6 Vaaka 180 210 6
Rapu 90 120 5 Oinas 0 30 5
Skorpioni 210 240 5 Rapu 90 120 4
Kaksonen 60 90 4 Jousimies 240 270 3
Vesimies 300 330 4 Kalat 330 360 3

Mars Jupiter
Neitsyt 150 180 10 Vaaka 180 210 10
Kaksonen 60 90 9 Vesimies 300 330 9
Härkä 30 60 9 Neitsyt 150 180 9
Kauris 270 300 7 Jousimies 240 270 7
Rapu 90 120 6 Rapu 90 120 6
Oinas 0 30 6 Skorpioni 210 240 6
Leijona 120 150 6 Kauris 270 300 6
Jousimies 240 270 6 Härkä 30 60 5
Skorpioni 210 240 4 Leijona 120 150 5
Vesimies 300 330 4 Kalat 330 360 5
Kalat 330 360 3 Kaksonen 60 90 4
Vaaka 180 210 3 Oinas 0 30 1

Saturnus
Kauris 270 300 15 73 kpl
Kalat 330 360 10
Skorpioni 210 240 8
Vaaka 180 210 6
Vesimies 300 330 6
Oinas 0 30 5
Härkä 30 60 5
Jousimies 240 270 5
Rapu 90 120 5
Kaksonen 60 90 4
Neitsyt 150 180 3
Leijona 120 150 1

Aurinko Kuu
Skorpioni 210 240 10 Skorpioni 210 240 12
Kalat 330 360 10 Kaksonen 60 90 8
Neitsyt 150 180 10 Neitsyt 150 180 7
Leijona 120 150 7 Leijona 120 150 7
Kaksonen 60 90 6 Kauris 270 300 6
Vaaka 180 210 6 Oinas 0 30 6
Vesimies 300 330 6 Kalat 330 360 6
Oinas 0 30 5 Vesimies 300 330 5
Jousimies 240 270 4 Rapu 90 120 5
Härkä 30 60 3 Vaaka 180 210 4
Rapu 90 120 3 Jousimies 240 270 4
Kauris 270 300 3 Härkä 30 60 3

Merkurius Venus
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Kalat 330 360 6 Leijona 120 150 6
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Rapu 90 120 5 Oinas 0 30 5
Skorpioni 210 240 5 Rapu 90 120 4
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Leijona 120 150 6 Kauris 270 300 6
Jousimies 240 270 6 Härkä 30 60 5
Skorpioni 210 240 4 Leijona 120 150 5
Vesimies 300 330 4 Kalat 330 360 5
Kalat 330 360 3 Kaksonen 60 90 4
Vaaka 180 210 3 Oinas 0 30 1

Saturnus
Kauris 270 300 15 73 kpl
Kalat 330 360 10
Skorpioni 210 240 8
Vaaka 180 210 6
Vesimies 300 330 6
Oinas 0 30 5
Härkä 30 60 5
Jousimies 240 270 5
Rapu 90 120 5
Kaksonen 60 90 4
Neitsyt 150 180 3
Leijona 120 150 1
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Kalat 330 360 10 Kaksonen 60 90 8
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Härkä 30 60 3 Vaaka 180 210 4
Rapu 90 120 3 Jousimies 240 270 4
Kauris 270 300 3 Härkä 30 60 3

Merkurius Venus
Leijona 120 150 9 Vesimies 300 330 10
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Jousimies 240 270 7 Kaksonen 60 90 8
Kauris 270 300 7 Neitsyt 150 180 7
Oinas 0 30 6 Kauris 270 300 6
Härkä 30 60 6 Härkä 30 60 6
Kalat 330 360 6 Leijona 120 150 6
Neitsyt 150 180 6 Vaaka 180 210 6
Rapu 90 120 5 Oinas 0 30 5
Skorpioni 210 240 5 Rapu 90 120 4
Kaksonen 60 90 4 Jousimies 240 270 3
Vesimies 300 330 4 Kalat 330 360 3

Mars Jupiter
Neitsyt 150 180 10 Vaaka 180 210 10
Kaksonen 60 90 9 Vesimies 300 330 9
Härkä 30 60 9 Neitsyt 150 180 9
Kauris 270 300 7 Jousimies 240 270 7
Rapu 90 120 6 Rapu 90 120 6
Oinas 0 30 6 Skorpioni 210 240 6
Leijona 120 150 6 Kauris 270 300 6
Jousimies 240 270 6 Härkä 30 60 5
Skorpioni 210 240 4 Leijona 120 150 5
Vesimies 300 330 4 Kalat 330 360 5
Kalat 330 360 3 Kaksonen 60 90 4
Vaaka 180 210 3 Oinas 0 30 1

Saturnus
Kauris 270 300 15 73 kpl
Kalat 330 360 10
Skorpioni 210 240 8
Vaaka 180 210 6
Vesimies 300 330 6
Oinas 0 30 5
Härkä 30 60 5
Jousimies 240 270 5
Rapu 90 120 5
Kaksonen 60 90 4
Neitsyt 150 180 3
Leijona 120 150 1

sa ulkomaille tai tehden itsemurhan vankilassa. 
Pieni osa näistä pääsi palaamaan Ranskaan ja 
integroitumaan uudelleen Napoleonin aikaiseen 
yhteiskuntaan.

Yleensä kaikissa karttakokoelmissa, pienissä 
tai suurissa, merkkien esiintymistiheys vaihtelee 
täysin odotusarvojen sisällä. Samoin tässä, mut-
ta mielenkiintoa herättää vain Jupiter Vaa’assa 
niukasti eniten, koska tiedetään useiden kumo-
uksellisten miesten olleen asianajajia tai muuten 
lain kanssa tekemisissä. Saturnus Kauriissa voisi 
paljastaa, että nämä ihmiset kaipasivat järjestys-
tä, mutta uudenlaista lain ja järjestyksen turvaa. 
Saturnus oli Kauriissa 1725-26 ja 1753-55 ja se 
riittää valitettavasti siihen, että se on tässä mer-
kissä yliedustettuna. Jos laskee sijoitukset kunkin 
planeetan kohdalla, Skorpioni näyttää olevan 
”kumouksellisin merkki”.
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Kun ensimmäiset ulkoplanee-
tat Uranus ja Neptunus löydet-
tiin, yksi tapa ymmärtää näitä 
uusia energioita oli nimetä ne 
'korkeammiksi oktaaveiksi' (1). 
Tämän teorian mukaan sisäpla-
neetan energia ilmaistaan hen-
kisemmällä tasolla. Uranusta 
pidettiin Merkuriuksen, ja 
Neptunusta Venuksen kor-
keampana oktaavina. Kun Plu-
to havaittiin, sitä alettiin pitää 
Marsin korkeampana oktaavi-
na. Tämä teoria on kuitenkin 
menettänyt merkitystään sitä 
mukaa kuin ymmärryksemme 
ulkoplaneetoista on kehit-
tynyt ja kypsynyt empiirisen 
tutkimuksen avulla. Aika lailla 
samoin kuin ulkoplaneettojen 
esiintullessa, uudet kääpiöpla-
neetat edustavat uusia tietoi-

suuden puolia, jotka asteittain, 
ajan myötä tulevat käyttööm-
me.

Niinpä tarvitaan ponniste-
lua, jotta voimme  yhdistää 
nämä uudet näkökulmat ole-
massaolevaan tietoisuuteem-
me; se tarkoittaa sitä, että 
kääpiöplaneetat ilmenevät eri 
tavalla jokaisen elämässä, riip-
puen nykyisestä tietoisuuden 
tasostamme. Ehdotan, että 
voimme käyttää korkeampien 
oktaavien mallia hyvänä 'luon-
noksena'  uusien  kääpiöpla-
neettojen merkityksen ymmär-
tämiseen.

Tässä artikkelissa käyn läpi 
neljä tapausta ja tutkin niissä 
Makemakea, Haumeaa, Eristä 
ja Sednaa osoittaakseni, miten 
tätä voi käytännössä soveltaa.

Makemake - Uranus – Merkurius

Voimme pitää Makemakea 
Uranuksen korkeampana ok-
taavina – se edustaa nopea-
älyistä, melkein veijarimaista 
energiaa, joka voi antaa meille 
kykyä omistautuvaan keskit-
tymiseen ja melkeinpä ne-
rokkuuttta. Uranus taas on 
perinteisesti Merkuriuksen kor-
keampi oktaavi. Näissä kaikissa 
taivaankappaleissa näemme 
keskittymisen mentaaliseen ky-
vykkyyteen  ja veijaritaipumuk-
sen. Jos nämä kolme planeettaa 
ovat siis toistensa korkeampia 
oktaaveja, voisimme odottaa 
niiden ilmenevän yhdessä, kun 
jotain merkittävää elämässäm-
me tapahtuu. Tarkastelkaamme 
näitä kolmea oktaavia tietoko-

Alan Clay

Kääpiöplaneetat 
korkeampina oktaaveina
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netieteen ja tekoälyn isän, Alan 
Turingin kartalla.  

”Rouvat vievät tietokoneensa 
kävelylle”

Alan Turing oli englantilainen 
matemaatikko, kryptologi ja 
filosofi, joka työskenteli Britan-
nian koodinmurtamisyksikössä 
toisen maailmansodan aikana. 
Häne ansiokseen on luettu 
algoritmin ja tietokoneistuk-
sen käsitteet, jotka hän loi Tu-
ring-koneella - se mursi saksa-
laisten salaisen koodin. Melkein 
100 vuotta sitten hän ennusti: 
”Jonakin päivänä rouvat vievät 
tietokoneensa kävelylle puis-
toon ja kertovat toisilleen ”Mi-
nun pikku tietokoneeni kertoi 
niin hassun jutun tänä aamu-
na”. (3)

Turingin syntymäkartalla 
Uranus on yhtymässä MC:hen 
ja Makemake on yhtymässä 
Askendenttiin ja Merkurius on 
toisessa huoneessa. Makemake 
tekee puolisekstiilin Merku-
riukseen ja kolmion Uranuk-
seen, joten nämä kolme oktaa-
via ovat aktiivisesti yhteydessä 
toisiinsa ja kartan akseleihin. 
Päivänä, jolloin Turingin uraa-
uurtava tutkimus esiteltiin, 
transitoiva Uranus 12. huonees-
sa oli sekstiilissä hänen synty-
mä-Merkuriukseensa ja transi-
toiva Makemake oli yhtymässä 
Merkuriukseen. Näemme siis 
heti näiden kolmen planeetan 
välisen resonanssin.

Transitoiva yläsolmu kartan 
8. huoneessa (jaetut energiat 
ja resurssit) oli puolisekstii-
lissä hänen syntymäkarttansa 
Uranus/MC -yhtymään, vahvis-

taen sitä, että hänen tutkimuk-
sensa saama vastaanotto oli 
kohtalokas käännekohta hänen 
elämässään.

Samalla transitoiva Merkuri-
us 1. huoneessa oli myös seks-
tiilissä hänen syntymäkarttansa 
Sednaan (planeetta, joka mie-
lestäni hallitsee alumiinia) ins-
tituutioita edustavassa 12. huo-
neessa. Samaan aikaan Uranus 
oli transiittina hänen 12. huo-
neessaan ja aktivoi molemmat 
muut oktaavit ollessaan seks-
tiilissä Merkuriukseen ja puoli-
sekstiilissä Makemakeen.

Transiitti-Uranus 11. huo-
neessa (kollektiivinen tietoi-
suus)  oli myös sekstiilissä Tu-
ringin syntymä-                  , 
yksilönvapauden planeettaan, 
jota pidän Saturnuksen kor-
keampana oktaavina. Mielen-
kiintoista kyllä, Makemake, joka 
oli transiittina Turngin 2. huo-
neessa (aineellinen todellisuus), 
oli myös kolmiossa Varunaan 
tuona päivänä. Varuna edustaa 
vaikuttamisen kautta tulevaa 
merkittävyyttä. Tässä näemme, 

Kartta 1: sisäkehä: Alan Turing. Ulkokehä: Lontoon matemaattinen 
seura vastaanottaa Turingin uraauurtavan tutkimuksen 28.5.1936.

Alan Turing 16-vuotiaana.

wikipedia

Turing esittelee  Lontoon matemaattiselle seuralle 
uraauurtavan tutkimuksensa (2).
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miten molemmat korkeammat 
oktaavit ennustivat mainetta, 
jota läpimurto toisi mukanaan.

Makemaken merkitys ko-
rostuu erityisesti, sillä 1. huo-
neen transitoiva Aurinko oli 
konjunktiossa Turingin synty-
mäkartan Makemaken kanssa 
ja transitoiva Makemake oli 
kolmen asteen sisällä yhtymäs-
sä hänen syntymäkarttansa  2. 
huoneen Aurinkoon. Makema-
ken transiitti teki myös tiukan 
puolitoistaneliön (135 astet-
ta) hänen Onnenpisteeseensä, 
puolisekstiilin  Askendenttiin 
ja konjunktion Merkuriukseen 
kahden asteen tarkkuudella; 
konjunktio muuttui täsmälli-
seksi seuraavien vuosien aikana, 
kun hän toteutti uraauurtavia 
ajatuksiaan.

Ehdotan siis, että voimme 
havaita resonanssin näiden 
kolmen planeetan välillä ja 
että Makemakea voidaan pitää 
Uranuksen korkeampana ok-
taavina.

Haumea - Neptunus – Venus

Haumea, joka on saanut ni-
mensä havaijilaisen jumalat-
taren mukaan, elää henkisessä 
ulottuvuudessa ja yhdistää 
meidät jokaisessa hetkessä läs-
nä olevaan maagiseen uudis-
tavaan voimaan. Siksi ehdotan, 
että Haumea on Neptunuksen 
korkeampi oktaavi; Neptunus 
on puolestaan perinteisesti 
Venuksen korkeampi oktaavi. 
Näemme rakkauden kauneutta 
ja arvoja kohtaan, jota Venus 
ilmaisee henkilökohtaisella ta-
solla, Neptunus henkisemmällä 
tasolla ja Haumea vielä esotee-
risemmalla tasolla.

Haumea on uudelleensynty-
misen jumalatar, Havaijin saa-
ren suojelijajumalatar. Myytissä 
hän omistaa taikavoiman, joka 
takaa loputtoman ravinnon-
saannin, ja hän muuttuu tois-
tuvasti vanhasta naisesta nuo-
reksi tytöksi, solmii joka kerran 
avioliiton jonkun jälkeläisensä 

kanssa ja synnyttää näin jatku-
vasti uusia ihmissukupolvia. Pa-
laamme tähän teemaan tämän 
tapaustutkimuksen lopussa.

"Minulla on unelma"

Katsotaanpa nyt, näemmekö 
Haumean, Neptunuksen ja 
Venuksen laulavan kuorossa 
tohtori Martin Luther Kingin 
horoskoopissa päivänä, jona 
hän piti "Minulla on unelma" 
-puheensa, 28. elokuuta 1963.

Tohtori Kingin syntymäkar-
tan Venus on kollektiivisen tie-
toisuuden 11. huoneessa, laa-
jassa oppositiossa 5. huoneessa 
sijaitsevan Neptunuksen kanssa 
(luovuuden huone). Neptu-
nus on tarkassa puolisekstiilissä 
Haumeaan (kotia kuvaavassa 4. 
huoneessa), joten jälleen ker-
ran nämä kolme oktaavia ovat 
aktiivisesti yhteydessä toisiinsa. 
Puheen pitämisen päivänä Ve-
nus ja Haumea olivat taivaalla 

wikipedia

Kartta 2:  Sisempi kehä Martin Luther King; ulompi kehä: "Minulla 
on unelma" -puhe.

Marin Luther King 1964.
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konjunktiossa, ja molemmat 
olivat yhtymässä Kingin syn-
tymäkartan Neptunukseen 2 
asteen tarkkuudella - voimakas 
osoitus korkeamman oktaavin 
resonanssista.

Tohtori Kingin kaltaisen 
henkisesti kehittyneen henki-
lön horoskoopissa kvinttiilit 
(72°) edustavat evoluution 
virtaa. Hänen merkkipuheen-
sa pitopäivänä Neptunus oli 
transiittina kvinttiilissä hänen  
Neptunukseensa osoittaen 
tuon hetken henkisen evo-
luution mahdollisuutta; se oli 
myös hänen Aurinkonsa kans-
sa kvinttiilissä (yhdeksännessä, 
uskomusten huoneessa), mikä 
osoitti, että hän oli tuon hetken 
mies.

Viitaten kriisiin, jota tohtori 
King puheessaan käsitteli, Nep-
tunuksen transiittiasema oli 
myös hankalassa oppositiossa 
hänen Askendenttiinsa, neliös-
sä syntymäkartan Merkuriuk-
seen  yhteiskuntaa edustavassa 
10. huoneessa ja puolitoistane-
liössä Varunaan, Saturnuksen 
korkeampaan oktaaviin, 12. 
huoneen kärjellä.

Transitoiva Neptunus oli 
myös sekstiilissä Quaoariin, 
"uusien näkökulmien" pla-
neettaan, jota voimme ajatella 

Jupiterin korkeampana oktaa-
vina (luovuuden 5. huonees-
sa). Quaoar on ensimmäinen 
sukupuoleton planeettamme, 
Kalifornian alkuperäiskansojen 
tongva-kansan ylijumala, joka 
laulaa ja tanssii esiin uutta to-
dellisuutta olemassaolon kaa-
oksesta.

Samaan aikaan transitoiva 
Merkurius (kuudennessa, pal-
velemisen huoneessa), oli seks-
tiliissä tohtori Kingin syntymä-
kartan Haumeaan neljännessä 
huoneessa ja puolisekstiilissä 
hänen syntymäkarttansa Nep-
tunukseen viidennessä huo-
neessa, ja hän käytti molempia 
korkeampia oktaaveja puhees-
saan. Transitoiva Sedna, joka 
mielestäni edustaa "sielumme 
kohtalon polkua" tässä elämäs-
sä, muodosti tukevan kolmion 
Neptunuksen kanssa; hän täyt-
ti henkistä kohtaloaan visio-
näärisillä sanoillaan. Sedna oli 
myös vaativassa neliössä Hau-
meaan, mikä osoitti, että edes-
sä oli pitkä henkinen tie tuon 
unelman saavuttamiseksi.

Transitoiva Haumea aktivoi 
voimakkaasti tohtori Kingin 
syntymäkarttaa. Sen lisäksi, että 
se oli yhteydessä Neptunuk-
seen, se oli myös puolisekstiilis-
sä syntymäkartan Haumeaan, 
kolmiossa Jupiteriin 12. huo-
neessa (kollektiivinen alitajun-
ta) ja kvinttiilissä Marsiin 2. 
huoneessa.

Haumea oli myös kvinkuns-
sissa Uranukseen 12. huonees-
sa ja puolineliössä Plutoon 3. 
huoneessa (ideat  ja kommu-
nikaatio). Nämä aspektit pu-
huvat uudestisyntymästä, jon-
ka keskipisteenä oli unelma, ja 
stressaavasta suhteesta valtaan, 
joka laajenisi kollektiivisessa 
alitajunnassa hänen evolutio-
naarisen aktiivisuutensa kautta.

Muistakaa, että Venus ja 
Haumea olivat taivaalla kon-
junktiossa keskenään, joten 
Venus vahvisti tapahtumaa sa-
moilla aspekteilla, mutta lisäsi 
myös evolutionaarisen bik-
vinttiilin (144) tohtori Kingin 

MC:hen. Hän oli oikeassa pai-
kassa oikeaan aikaan. Transi-
toiva Eris, Pluton korkeampi 
oktaavi, 12. huoneessa oli tar-
kassa puolisekstiilissä hänen 
syntymäkarttansa Venukseen 
(11. huoneessa). Eris on totuu-
denpuhuja, ja 12. huoneessa se 
edistää syvää henkistä totuutta. 
Varuna, Saturnuksen korkeam-
pi oktaavi, oli kvinttiilissä hä-
nen Venukseensa 1. huoneessa. 
Varuna ilmentää hallitsemista 
ilman tarvetta kontrolliin, ja 
senkaltainen hallitseminen tuo 
mukanaan aitoa merkittävyyttä 
– ja sitä tohtori King edusti esi-
merkillään.

Kongressiedustaja John 
Lewisin mukaan ”tohtori Kin-
gillä oli voima, taito ja kyky 
muuntaa Lincolnin muisto-
merkin askelmat monumen-
taaliseksi alueeksi, joka muis-
tettaisiin ikuisesti. Puhuessaan 
hän opetti, inspiroi ja toi tietoa 
– ei vain läsnäoleville, vaan kai-
kille ihmisille USA:ssa ja vielä 
syntymättömille sukupolville.” 
(4). John Lewis piti myös tuona 
päivänä puheen opiskelijoiden 
väkivaltaa vastustavan komite-
an puheenjohtajana.

Tässä näemme ilmaistuna 
kaikki kolme oktaavia: Venuk-
sen opetus henkilökohtaisella 
tasolla, Neptunuksen inspiraa-
tio sosiaalis-henkisellä tasolla 
ja syntymättömiin sukupolviin 
ulottuva kurkottaminen vielä 
henkisemmällä tasolla, uudes-
tisyntymän jumalattaren Hau-
mean kautta.

Eris – Pluto – Mars

Eris, totuuden kertova aktivisti, 
on epäilemättä veljensä Marsin 
korkeampi oktaavi. Molemmat 
ovat sotureita, mutta siinä missä 
Mars taistelee maallisia vihollisia 
vastaan, Eris tekee työtä vapaut-
taakseen meidät esoteerisilla 
yhteenotoilla. Se luo alitajuisia 
tilanteita, joissa meidän on lo-
petettava itsemme pettäminen 
ja/tai uhrina oleminen.

John Lewis, USA:n 
kongressiedustaja.

wikipedia
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Perinteisesti kääpiöplaneet-
ta Pluto on Marsin korkeampi 
oktaavi, joten Eris on loogises-
ti Pluton korkeampi oktaavi. 
Tuonelan herran kallistuskulma 
ekliptikaan nähden on 17 astet-
ta, ja Eriksen vastaava on peräti 
44 astetta, joten se leikkaa to-
dellisuutta vieläkin terävämmin 
kuin Pluto. Kaikille kolmelle pla-
neetalle on yhteistä määrätietoi-
suus ja muuntautumiskyky.

"Edistää universaalien 
henkisten periaatteiden 
tunnustamista"

Katsotaanpa, löydämmekö 
nämä kolme planeettaa laula-
massa kuorossa Alice Baileyn 
horoskoopissa silloin, kun hän 
perusti Arcane School-koulun-
sa. Bailey keksi termin "New 
Age", joten hänen koulunsa 
perustamista voidaan pitää 
New Age -liikkeen syntynä. 
Ehdotan jälleen kerran, että 
näemme kolmen oktaavin toi-
mivan yhdessä hänen horos-

kooppinsa transiiteissa tuona 
päivänä.

Bailey kasvoi varakkaassa 
keskiluokkaisessa brittiläisessä 
perheessä, sai anglikaanisen 
koulutuksen ja hänestä tuli 
omistautunut lähetystyönteki-
jä ja pyhäkoulunopettaja. Kun 
hän oli 35-vuotias, hän liittyi 
Teosofiseen seuraan ja alkoi 
opiskella H. H. P. Blavatskyn 
salaisia oppeja. Muutamaa 
vuotta myöhemmin hän ta-
pasi henkioppaan, joka kertoi 
olevansa tiibetiläinen mestari 
nimeltä Djwhal Khul. Bailey 
kirjoitti sarjan "iättömiä vii-
sauskirjoja", joita hän kuvasi 
Djwhal Khulin opetuksiksi.

Baileyn syntymäkartan Mars 
on konjunktiossa Askendent-
tiin, joka on kvintiilissä Plu-
toon 10. huoneessa; Pluto on 
puolestaan kvintiilissä Erikseen 
8. huoneessa (okkultismin 
huone). Mars ja Eris ovat siis 
bikvintiilissä, joten nämä kol-
me oktaavia ovat vahvasti lin-
jassa hänen horoskooppinsa 
evoluutiovirtausten kanssa.

Kahdeksannen huoneen 
Eris voi tiedostamattomalla 
tasolla rohkaista materialisti-
seen ahneuteen, kiinnostuk-
seen perverssiä seksiä kohtaan 
ja haluun kylvää kaaosta kol-
lektiivisiin energioihin. Bai-
ley kuitenkin osoittaa, kuinka 
henkisesti kehittyneellä tasolla 
8. huoneen Eris on yhteydessä 
syviin totuuksiin ja voi tuoda 
ne esiin maailmassamme. Näin 
toimiessaan Eris rikastuttaa ja 
katalysoi kollektiivisia ener-
gioitamme, elävöittää niitä ja 
innostaa uuteen uskoon.

Bailey perusti 5. huhtikuuta 
1922 Lucis Trust -järjestön, joka 
pyöritti hänen Arcane-kou-
luaan. Se luotiin "välineeksi, 
jolla edistetään niiden yleis-
maailmallisten henkisten peri-
aatteiden tunnustamista, jotka 
ovat kaikkien oikeiden suhtei-
den rakentamiseen tähtäävän 
työn ytimessä".(5)

Tuona päivänä transitoiva 
Eris oli Baileyn 9. huoneessa, 
joka on uskon ja korkeam-
man koulutuksen huone; Eris 

Alice Bailey.

Kartta 3: Sisäkehä Alice Bailey
ulkokehä: Arcane School-koulun perustaminen.

wikipedia
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oli sekstiilissä hänen syntymä-
karttansa Plutoon 10. huo-
neessa yhden asteen orbilla. 
Korkeimmalla tasolla Pluto 10. 
huoneessa liittyy yhteiskunnal-
liseen muutokseen, ja hänen 
syntymäkarttansa Eriksen "ok-
kulttinen ohjaus" 8. huoneessa 
antoi sille muodon hänen kou-
lussaan.

Meillä ei ole tapana ajatella 
kääpiöplaneetta Plutoa henki-
senä, koska koemme usein sen 
energian tiedostamattomal-
la tasolla, mutta aivan kuten 
muutkin kääpiöt se ilmenee 
eri tavoin riippuen tietoisuu-
den tasostamme. Korkeimmalla 
tasolla Pluto kymmenennessä 
huoneessa ei halua valtaa sanan 
tavallisessa merkityksessä, vaan 
pikemminkin niin vahvaa hen-
kistä voimaa, että se voi saada 
aikaan yhteiskunnallisen muu-
toksen. Se on vähän kuin hurjaa 
armoa. Sanon "vähän", koska 
varaan tämän termin korkeim-
malla tasolla olevalle Erikselle.

Tuona huhtikuisena päivä-
nä Pluto oli transiittina Baileyn 
kollektiivisen tietoisuuden 11. 
huoneessa ja tarkassa puoli-
sekstiilissä hänen syntymäkart-
tansa Marsiin, joka on yhtymäs-
sä Askendenttiin. Siten Baileyn 
transformatiivinen tietoinen 
missio oli sopusoinnussa hä-
nen tekojensa ja käyttäytymi-
sensä kanssa. Transitoiva Pluto 
oli myös tarkassa kvintiilissä 
Baileyn Saturnukseen 10. huo-
neessa, mikä antoi hänen ope-
tukselleen uuden rakenteen ja 
vei sen uudelle evoluution ta-
solle. Pluto oli myös konjunk-
tiossa hänen alasolmuunsa 11. 
huoneessa asteen tarkkuudella, 
mikä muutti hänen karmallista 
voimaansa kollektiivisessa tie-
toisuudessa ja määritti hänen 
kohtaloaan  yläsolmun opposi-
tion kautta.

Mars kulki sillä välin tran-
siittina hänen viidennessä 
huoneessaan, oli tarkassa kol-
miossa hänen MC:hensä ja 
tiiviissä bikvintiilissä Neptu-
nukseen 10. huoneessa, joten 

hänen toimintansa tuona päi-
vänä oli sopusoinnussa hänen 
yhteiskunnallisen asemansa 
kanssa sekä evolutionaarises-
sa yhteydessä hänen henkisen 
näkemyksensä ja ammattinsa 
kanssa.

Huomaa lopuksi, että transi-
toiva Eris oli myös oppositiossa 
Baileyn Kuuhun yhden asteen 
orbilla ja neliössä hänen Aurin-
koonsa kolmen asteen orbilla. 
Näemme tapahtuman merki-
tyksen näissä aspekteissa, jot-
ka kohdistuivat hänen horos-
kooppinsa Valoihin (Aurinko 
ja Kuu). Lähin Eriksen tekemä 
aspekti oli kuitenkin sekstiili 
hänen Haumeaansa 11. huo-
neen kärjellä. Kun muistute-
taan, että Haumea edustaa 
uudelleensyntymistä, tämä 
sekstiili viittaa kollektiivisen 
tietoisuuden uudelleensynty-
miseen, joka tapahtuisi Baileyn 
koulun kautta.

Vuosi perustamisen jälkeen 
Lucis Trust julkaisi Baileyn 
"Great Invocation" -rukouk-
sen, josta tuli hyvin suosittu, ja 
säätiö julkaisi jatkossa 24 kir-
jaa 50 eri kielellä. Vielä nykyi-
sinkin Baileyn kirjoituksilla on 
edelleen vahva vaikutus okkul-
tismista tai syvistä henkisistä 
mysteereistä kiinnostuneiden 
elämässä ( Eris Baileyn 8. huo-
neessa, Pluto 10. huoneessa ja 
Mars Askendentilla!).

Sedna - Ceres - Kuu

Kääpiöplaneetta Ceres voidaan 
nähdä Kuun korkeampana 
oktaavina, sikäli kuin Kuun vä-
litön, reagoiva, selviytymiseen 
keskittyvä fokus muuntuu Ce-
reksen myötä henkisemmälle, 
planetaariselle tasolle. Näin 
ollen voimme tarkastella Sed-
naa Cereksen korkeampana 
oktaavina, jossa Cereksen hoi-
vaava henkinen, planetaarinen 
energia muuntuu jälleen Sed-
nan laajemmaksi, kaiken kat-
tavammaksi evolutionaariseksi 
henkisyydeksi.

"Synergistinen itsesäätyvä, 
monimutkainen järjestelmä"

Testataksemme, toimivatko 
nämä oktaavit yhdessä, tarkas-
telemme James Lovelockia, 
Gaia-hypoteesin luojaa: Hänen 
teoriansa on, että "organis-
mit ovat vuorovaikutuksessa 
maapallon epäorgaanisen ym-
päristön kanssa muodostaen 
synergistisen itsesäätelyyn 
perustuvan, monimutkaisen 
järjestelmän, joka auttaa ylläpi-
tämään ja säilyttämään elämän 
edellytykset planeetalla. (6)

"Pohjimmiltaan eloton aine 
ja elävät organismit toimivat 
yhdessä luodakseen ympäris-
tön, jossa elämme, joten maa-
pallo on elävä organismi, ja 
me olemme tuon organismin 
kehittyvä tietoisuus. Lovelock 
oli NASA:n tutkija, ja hän esitti 
hypoteesinsa ensimmäisen ker-
ran kirjassaan Gaia, joka julkais-
tiin 4. lokakuuta 1979. (7)

Kirjan julkaisupäivänä näem-
me oktaavien resonanssin, kun 
transitoiva Kuu oli puoliseks-
tiilissä Lovelockin Sednaan ja 
Ceres oli konjunktiossa Sed-
naan, samalla kun Sedna itse 
oli transiittina  puolisekstiilissä 
Lovelockin syntymä-Cerekseen. 
Lovelockin syntymä-Sedna on 
kuudennen huoneen kärjellä; 
ihmiset, joilla on tämä sijain-
ti, ovat yleensä futuristeja; he 
kokevat päivittäiset rutiininsa 
henkisemmällä tavalla ja näke-
vät siten laajemman kuvan siitä, 
mihin tämän päivän toiminta 
johtaa. Lovelockin Ceres on 5. 
huoneessa, joten hän nauttii 
pitkistä kävelyretkistä maaseu-
dulla, jossa hän voi tarkkailla 
lintuja ja eläimiä. Näissä kah-
dessa sijoittelussa voimme näh-
dä hänen Gaia-hypoteesinsa 
synnyn.

Transiitti-Kuu oli bikvintiilis-
sä Lovelockin Neptunukseen 9. 
huoneessa (julkaisutoiminta), 
kun taas transitoiva Neptunus 
2. huoneessa oli bikvintiilissä 
Lovelockin syntymäkuuhun, 
myös 9. huoneessa, osoittaen 
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että kirjan julkaisemisen kautta 
oli mahdollisuus evolutionaari-
seen tietoisuuden kasvuun.

Transitoiva yläsolmu 10. 
huoneessa oli puolestaan puo-
lineliössä hänen syntymäkuu-
hunsa 9. huoneessa osoittaen, 
että kirjan julkaiseminen oli osa 
hänen kohtaloaan. Ttransiit-
ti-Merkurius taas oli 12. huo-
neessa neliössä Kuuhun, mikä 
ennakoi hurjaa debattia, jota 
kirja provosoisi vielä vuosia jul-
kaisemisen jälkeen.

Sednan konjunktion lisäksi 
Ceres oli myös kolmiossa Lo-
velockin MC:hen, mikä taas 
yhdisti kaikki oktaavit ko. ta-
pahtumaan. Cereksellä oli myös 

joukko hankalia  aspekteja, jot-
ka vaativat kommunikointia ja 
tuloksia. Cereksen 135 asteen 
aspekti hänen Merkurius-Sa-
turnus-konjunktioonsa  10. 
huoneessa vaikeutti julkaise-
mista, varsinkin kun se oli neli-
össä  syntymäkartan Marsiin 9. 
huoneessa. Tietenkin transitoi-
va Mars oli tuona päivänä myös 
julkaisemisen 9. huoneessa, ja 
kolmiossa hänen syntymäkart-
tansa Cerekseen 5. huoneessa; 
transitoiva Quaoar, Jupiterin 
korkeampi oktaavi, oli bikvin-
tiilissä Cerekseen, mikä osoitti 
julkaisemisesta koituvaa mah-
dollisuutta evolutionaariseen 
henkiseen laajentumiseen.

Ceres on fyysisesti vesipallo, 
jolla on materiaalinen kuori, jo-
ten sillä on kohtua muistuttava 
sisäinen valtameri. Se on itse 
asiassa vauvaplaneetta, plane-
taarinen alkio, yksi niistä har-
voista, jotka ovat jäljellä aurin-
kokunnan syntymästä, ja siksi 
se liittyy kasvuun ja hoivaami-
seen.

Sen lisäksi, että transiiit-
ti-Kuu oli puolisekstiilissä Lo-
velockin syntymäkartan Sedna/
Ceres –konjunktioon, korostui 
Sedna myös 1. huoneessa kul-
kevan Uranuksen bikvinttiilin 
vuoksi sekä vielä 10. huoneessa 
kulkevan yläsolmun bikvintii-
lin kautta. Tämäkin viittaa jul-
kaisun kohtalonomaisuuteen. 
Sednaa korosti tuona päivänä 

Sisäkehä: James Lovelock. Ulompi kehä: Gaian julkaiseminen.

James Lovelock.

TheXtraordinary

Gaia, vuoden 1995 painos.
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Korkeampien oktaavien luettelo:

Sedna - Ceres - Kuu
Makemake - Uranus - Merkurius.
Haumea - Neptunus - Venus.
Eris - Pluto - Mars
Quaoar - Jupiter
Varuna – Saturnus

43 Astro Logos 114 kesä 2022



Artikkeli on julkaistu aikaisem-
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ALAN CLAY

Uusiseelantilainen Alan Clay on humanistinen astrologi, joka on 
saanut vaikutteita Dane Rudhyarin työstä. Hän on toiminut ast-
rologina 40 vuotta. Vuosien mittaan hänen kiinnostuksensa  on 
laajentunut Chironin ja kentaurien lisäksi uusien kääpiöplaneetto-
jen tutkimiseen. Hänen kirjansa Sedna Consciousness, the Soul's 
Path of Destiny (Sedna-tietoisuus, sielun kohtalon polku) on Sed-
na-planeetan perimmäinen hakuteos.

Alan luennoi säännöllisesti astrologiakonferensseissa eri puolilla 
maailmaa ja on Uuden-Seelannin NCGR:n kansainvälinen edus-
taja. Hän perusti hiljattain Kääpiöplaneettayliopiston, jossa hän 
verkkokursseillaan auttaa opiskelijoita ymmärtämään kunkin kää-
piöplaneetan merkityksen henkilökohtaisessa horoskoopissaan. 
www.dwarfplanet.university.

Alan on lisäksi myös palkittu elokuvantekijä ja klovnien opet-
taja.

Alan Clayn artikkeli Sednasta on julkaistu Astro Logoksen kesä 2020 -numerossa (toim. huom.)

myös transiitti-Eriksen kon-
junktio (Eris- tietoisuuden 
kasvu epäsovun kautta), ja 
transiitti- Varunan sekstiili (Va-
runa- Saturnuksen korkeampi 
oktaavi), mikä siunasi julkaisun 
merkittävyyden. Näiden kol-
men oktaavin resonanssi kirjan 
julkaisun yhteydessä on huo-
mattava.

Lopuksi rohkaisen teitä tut-
kimaan lisää tapauksia, joissa 
käytetään korkeamman oktaavin 
lähestymistapaa. Mitä enemmän 
etsimme, sitä enemmän opimme. 
Ohjeeksi tässä on ehdottamani 
korkeampien oktaavien kehys 
keinona ymmärtää uusia kää-
piöplaneettoja, jotka on esitetty 
lihavoituna.
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Astrologit kaikkialla olivat kiin-
nostuneita Jupiterin ja Nep-
tunuksen yhtymästä *. Epäile-
mättä se hallitsikin astrologista 
blogosfääriä useiden viikkojen 
ajan. Kannattaa kuitenkin säilyt-
tää perspektiivi – Jupiterin suh-
teellisen nopea kiertorata takaa, 
että nämä kohtaamiset eivät 
ole hirveän harvinaisia. Nämä 
kaksi planeettaa yhdistyvät 
kahdentoista tai kolmentoista 
vuoden välein. Ensi silmäyksellä 
tämä ei ehkä tunnu olevan niin 
käänteentekevä astrologinen 
tapahtuma - mutta tätä erityis-
tä ilmestystä ei voinut olla huo-
maamatta. Tämä johtuu siitä, 
että se tapahtui Kaloissa. Ast-
rologit saattavat kiistellä siitä, 
mikä näistä planeetoista todella 
hallitsee tätä merkkiä, mutta 
kaikki ovat yhtä mieltä siitä, 
että jompikumpi. Itse ajattelen 
Kalojen merkkiä mieluummin 
molempien planeettojen hal-

litsemana – ja kaikki ovat yhtä 
mieltä siitä, että kun planeetta 
on hallitsemassaan merkissä, 
se lähestyy meitä suuremmalla 
voimakkuudella. Tästä syystä 
tämän vuoden Jupiter-Neptu-
nus-yhtymä lupasi olla tulivoi-
mainen - meillä oli nämä kaksi 
kaasujättiläistä, molemmat 
suurimmalla mahdollisella vo-
lyymillä ja yhdistivät vieläpä 
voimansa.

Otetaanpa vähän taaksepäin..

Kalat edustavat monia mahdol-
lisuuksia, mukaanlukien mys-
tisyys. Tämä tarkoittaa, että ovi 
Jupiter-Neptunus- linjauksen 
transsendenttiseen ulottuvuu-
teen on avoinna kaikille, jotka 
haluavat kulkea sen läpi. Tätä 
näkökulmaa konjunktioon 
haluan tarkastella tässä uutis-
kirjeessä. Puhutaan ensinnäkin 

ajoituksesta. Yhdellä tasolla se 
on hyvin suoraviivaista: Jupiter 
ja Neptunus muodostivat yh-
den tarkan yhtymän 12. huhti-
kuuta 2022. Seuraava tapahtuu 
vasta maaliskuussa 2035. Nyt 
huhtikuussa linjaus tapahtui 
asteessa 23.59 Kaloja, minkä 
jälkeen se haipui nopeasti pois, 
kun Jupiter huiteli eteenpäin 
ylittäen Oinaan rajan 10. tou-
kokuuta. Siellä kaikki muuttuu 
hieman mielenkiintoisemmak-
si. Jupiter kulkee kolmanneksen 
Oinasta, muuttaa sitten mielen-
sä ja suuntaa takaisin antamaan 
Neptunukselle viimeisen suu-
delman. Se perääntyy takaisin 
Kaloihin 27. lokakuuta ja 'py-
sähtyy' 23. marraskuuta astees-
sa 28.48. Tuona päivänä Nep-
tunus on 22 astetta 40' – mikä 
tarkoittaa, että nämä kaksi pla-
neettaa ovat vain noin 6 asteen 
etäisyydellä toisistaan samassa 
merkissä. Jokaisen standardien 

Steven Forrest

JUPITER-NEPTUNUS  
-konjunktio 

ja henkinen itseluottamus
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mukaan sekin on yhtymä, ei 
vain tarkka.

Mikä tärkeintä tämä Jupi-
ter-Neptunus -yhtymä ei ai-
noastaan luvannut olla "räi-
keämpi" kuin useimmat, se on 
myös jotenkin kummallisesti 
sijoittunut kalenterissa. Pääosin 
saimme jyrkän osuman kevääl-
lä, ja sitten 10. toukokuusta lo-
kakuun loppuun mennessä se 
on ohi – näennäisesti. Sitten 
vuoden viimeisten kahden kuu-
kauden aikana se palaa takai-
sin. Esirippu laskeutuu vasta 20. 
joulukuuta, kun Jupiter astelee 
jälleen Oinaaseen, eikä palaa en-
nen vuotta 2033.

Se on siis konjunktion aika-
taulu. Mitä se kaikki tarkoittaa? 
Se on iso aihe ja kuten aiemmin 
mainitsin,  haluan seurata tässä 
lyhyessä uutiskirjeessä vain yhtä 
mystistä säiettä kuvakudokses-
sa. *

Kaiken kaikkiaan Neptunus 
on visionääri – mutta se voi olla 
myös harhaanjohtava. Samaan 
aikaan Jupiterilla on taipumus 
"ajatella isosti" – ehkä joskus 
liiankin. Yhdistelmä voi johtaa 

rohkeisiin läpimurtoihin (Disney 
World avattiin) tai ylivoimaisiin, 
uskomattomiin katastrofeihin 
(Hiroshiman ja Nagasakin pom-
mitukset).

Kaiken tämän asettaminen 
nimenomaan kalamaiseen viite-
kehykseen terävöittää keskitty-
mistämme, mutta se jättää silti 
paljon mahdollisuuksia – oma-
tekoisia guruja, jotka esittävät 
ylettömiä väitteitä itsestään, huu-
meiden yliannostuksia, tyhjästä 
syntyneitä uskomusjärjestelmiä 
(jotka ovat tuuleen rakennettu-
ja!), eeppisiä juoma-maratoneja: 
kaikki tuo sielunsaaste tulee ole-
maan suloisessa sekamelskassa.

Entä korkeampi todellisuus? 
Entä tämän yhteyden evolutio-
naalinen tarkoitus? Et lukisi tai 
kuulisi näitä sanoja, ellet olisi 
jollakin tietoisella henkisellä po-
lulla. Haluan siis puhua suoraan 
teille - henkisesti "lahjakkaille 
ja kyvykkäille" - tutkiessamme 
ravintoketjua hieman korkeam-
malla.

Jupiterin peruskysymys kos-
kee aina sitä, kuinka olemme 
saattaneet aliarvioida itseämme. 

Kun sen yhdistää Neptunuk-
seen ja Kaloihin, voimme kysyä 
paljon täsmällisemmin: kuinka 
olet aliarvioinut itseäsi henkises-
ti? Palaamme hetken kuluttua 
tähän latautuneeseen kysymyk-
seen, mutta ensin nopea faktan 
tarkistus. Jokaisen uskonnon 
kirjoitukset varoittavat meitä 
kaikkia oman egomme juonitte-
luista. Paisunut ego on monien 
surullisten tarinoiden taustal-
la, mutta kenties pahimmassa 
niistä on kyse perusteettomasta 
ylpeydestä, joka saastuttaa ihmi-
sen henkisen elämän. Se pysäyt-
tää yksilön oman kehityksen. 
Vielä pahempaa on, että kysei-
nen henkilö saattaa itse asiassa 
johtaa muita harhaan ja ohjata 
heidän matkaansa väärin valtuu-
tuksin.

Raamatussa sanotaan: ”Varo-
kaa vääriä profeettoja, jotka tule-
vat luoksenne lammasten vaat-
teissa, mutta jotka sisältä ovat 
raatelevia susia.” Buddhalaiset 
puolestaan ovat olleet erittäin 
kekseliäitä kuvaillessaan vää-
riä opettajia odottavia helvetin 
maailmoja.

Disneyworld.

wikipedia
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Karismaa voidaan teesken-
nellä. Jokainen, jolla on kaksi-
kymmentä dollaria, voi mennä 
kirjakauppaan ostamaan aika-
kausien viisautta. On niitä, jot-
ka huijaavat toisia henkisesti 
pelkästään hyötyäkseen. Ja niitä, 
jotka huijaavat jopa itseään. He 
ovat usein samoja ihmisiä. Olen 
varma, että jokainen, joka lukee 
tai kuulee tämän, on tavannut 
muutaman tällaisen. Voimme 
nähdä heidät Neptunuksen ja 
Jupiterin synteesin pahimpien 
puolien ruumiillistumana. Epäi-
lenpä, että media hyötyy heistä, 
puhumattakaan vuonna 2022 
avatuista joogastudioista, kir-
koista ja meditaatiokursseista.

On yksi seikka, johon tällaiset 
ihmiset ovat syyttömiä:  "itsen-
sä aliarvioimiseen henkisesti". 
Ilmeisesti he tekevät juuri päin-
vastoin.

• Kaikki nämä varoituksen 
sanat oli tarpeellista tuoda 
esiin suurempien mahdol-
lisuuksien ymmärtämiseksi 
Jupiter-Neptunus -yhtymäs-
tä tänä vuonna. Aivan ku-
ten itsemme yliarvioiminen 
henkisesti erottaa meidät 
totuudesta, samoin itsemme 
aliarvioiminen. Nöyryys on 
tietysti paljon miellyttäväm-
pää seuraa kuin ylimielisyys, 
mutta molemmat ovat vää-
ristymiä. Entä jos näkisit it-
sesi henkisesti sellaisena kuin 
olet? Ymmärtäisit tarkasti ja 
totuudenmukaisesti, missä 
olet evoluution polullasi?

• Nyt keskeinen kohta ja 
asian todellinen ydin: Entä jos 
työ, jonka olet jo tehnyt itsesi 
kanssa, on "toiminut"? Entä 
jos olet pidemmällä kuin kuvit-
telet? Ehkä on aika panna se 
merkille.

Joku istuu perinteisessä kon-
servatiivisessa kirkossa Mis-
sissippin takamailla ja laulaa 
virsiä sunnuntaiaamuna. Se 
on henkinen harjoitus ja sitä 
tulee kunnioittaa sellaisena. 

Joku muu paastoaa ja meditoi 
luolassa Himalajalla. Sekin on 
henkistä harjoitusta. Ota joogi 
luolasta ja istuta hänet tuohon 
kirkkoon, niin hän kunnioittaa 
tilaisuutta – mutta hän ei to-
dennäköisesti hyödy paljoakaan 
saarnasta. Ota henkilö kirkosta 
ja vie hänet siihen Himalajan 
luolaan - ja luultavasti onnistut 
vain pelottamaan hänet. Kum-
pikaan ei hyödy mitään.

Jokaisella henkisen evoluution 
tasolla on tehokkaita käytäntöjä, 
jotka voivat auttaa meitä edisty-
mään. Kun siirrymme uudelle ta-
solle, vanhat käytännöt lakkaavat 
toimimasta.

Jupiter-Neptunus-konjunk-
tio viestii mahdollisuudesta, 
että olet valmis siirtymään har-
joituksen uudelle tasolle. Se on 

kutsu henkiseen valmistumi-
seen. Kaikki planeetalla eivät 
ole pätevöityneet. Evoluutio ei 
tapahdu automaattisesti. Mutta 
jälleen kerran, epäilen vahvas-
ti, että useimmat teistä, jotka 
lukevat ja kuulevat kaiken tä-
män, olette kelvollisia. Sinua ei 
vetäisi tällainen astrologia, ellet 
olisi aktiivisesti mukana omalla 
matkallasi. Ja se on oikeastaan 
kaikki mitä se vaatii.

Myötätunto

Emme voi puhua pitkään Ka-
loista tai Neptunuksesta tör-
määmättä sanaan myötätunto. 
Emme voi tutkia Jupiteria kovin 
syvällisesti, ellemme kohtaa 
myös anteliaisuuden ajatusta. 

wikipedia

Tian Tan Buddha, Lantau Island, Hongkong.
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Kalat ja Neptunus aistivat maa-
ilman kärsimyksen ja välittävät 
siitä. Neptunuksen ja muun 
elämän välillä ei ole esteitä. Ju-
piter on "hyvä hallitsija" – hän 
todella haluaa kansansa me-
nestyvän ja olevan onnellinen. 
Muutoksen tekeminen muiden 
ihmisten elämään tuo Jupite-
rille iloa. Nämä ihastuttavat 
ominaisuudet, kuten tulemme 
näkemään, ovat selittävä lenk-
ki loogisessa ketjussa, jossa 
tulkitsemme energioita, jotka 
määrittelevät tämän vuoden 
korkeammat mahdollisuudet.

Myötätuntoinen yhteisöllisyys 
on lääke kaikkiin egoinflaatioi-
hin, joita Jupiter-Neptunus-yh-
tymä saattaa uhata. Jos olemme 
hetkellisesti enemmän huolis-
samme muista kuin itsestäm-
me, siinä ei ole tilaa liioitellulle 
"minä, minä, minä"-asenteelle, 
joka on aina egoismin sormen-
jälki. Kun ruokit nälkäistä lasta, 
et luultavasti katso peiliin var-
mistaaksesi, että tukka on hy-

vin. Tänä vuonna tarvitset an-
noksen tai kaksi tätä tehokasta 
lääkettä. Tämä johtuu siitä, että 
Jupiter-Neptunus-yhtymällä on 
vaarana paisuttaa surkeaa egoa-
si.

Ajatellaanpa.. se  mitä tarkoi-
tamme on, että olet yksinker-
taisesti siirtynyt korkeammalle 
tietoisuuden tasolle. Olet val-
mistunut. Työsi on tuottanut 
tulosta. Se on kaikki totta, mut-
ta väite on myös voimakasta 
ego-adrenaliinia. Myötätunto 
on ainoa lääke, joka on tarpeek-
si vahva pitämään sen tasapai-
nossa.

Sen sijaan, että kuvailisin sitä 
didaktisesti, haluan vain antaa 
sinulle muutaman ennustuk-
sellisen kuvan. Ajattele, mitä on 
niiden taustalla, ja näet, mitä 
tapahtuu maailmassa -  kun se, 
että "ei aliarvioi itseään hen-
gellisesti" solmii onnellisen lii-
ton sitoutuneen myötätunnon 
kanssa.

• Joku, joka on aina tun-
tenut aidosti ja vilpittömästi 
sääliä pakolaisia kohtaan, te-
kee ensimmäisen varsinaisen 
avustuksensa avustusrahas-
toon.

• Joogan opiskelijasta tulee 
joogan opettaja.

• Sunnuntaisin kirkossa 
oleva kristitty aloittaa medi-
taatioharjoituksen ja alkaa 
säteillä tuota rauhanomaista, 
kaiken hyväksyvää aallonpi-
tuutta.

• Nuori mies, joka on luke-
nut astrologiaa vuosia, tekee 
ensimmäisen tulkinnan ystä-
välleen. Kumpi heistä hyötyy 
enemmän?

• Himalajan luolassa ole-
va munkki tulee alas kylään 
opettamaan.

• Newyorkilainen katsoo 
ensimmäistä kertaa suoraan 
tutun kerjäläisen silmiin.

Vielä yksinkertainen, melkein 
retorinen seikka vielä: eikö 
tämä kiusattu maailma voisi 
käyttää tällaista parantavaa tai-
kaa tällä hetkellä? Kuten aina 
kaikissa astrologisissa asioissa, 
taivaallinen ajoitus on täydel-
linen. Me kaikki tarvitsemme 
uuden annoksen uskoa ja toi-
voa. Ja sen sijaan, että odot-
taisimme enkeleitä taivaasta 
tarjoamaan sitä, etsikäämme 
enkeliä itsestämme. Monet 
meistä ovat edistyneempiä kuin 
luulevat – ja mitä nopeammin 
sen tajuamme, sitä nopeammin 
löydämme  luottamuksen tä-
män pahoinpidellyn maailman 
parantamisen kykyyn.

Mihin nämä kaksi Jupi-
ter-Neptunus-energiatömäh-
dystä osuivat omalla kartallasi? 
Mitä sinulla on lähellä Kalojen 
loppua tai kulmassa siihen? 
Sieltä saatoit löytää aarretalon 
lukkoon sopivan avaimen. Tänä 
vuonna jokaiselle meistä tietyt 
rohkeat ja suotuisat henkisen it-
sevahvistuksen liikahdukset saa-
vat aikaan läpimurtoja.

Kirjoittajan luvalla 
suomentanut Anita Väre

Dalai Lama.

* Steven Forrestin nettisivuilta https://www.forrestastrology.com/ on ostettavissa video, jonka 
hän teki Tony Howardin kanssa maaliskuussa 2022. Videossa he tutkivat perusteellisesti 
tietyn merkin erityisen vaikutuksen, jossa Jupiter-Neptunus-yhtymä on esiintynyt sekä vai-
kutuksen eri huoneissa. Koska yhtymä tapahtui tällä kertaa Kaloissa , vaikutus vahvistui ja 
se myös antoi tapahtumalle erityisen kalamaisen sävyn.

wikipedia
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Opettaessani kerran ryhmälleni 
planeetta Venuksesta, hätkäh-
dytin oppilaitani – ja vähäsen 
itseänikin. Kuulin itseni nimit-
täin sanovan, että Venuksen 
pääasiallinen tehtävä liittyy ih-
misten torjumiseen. Tämä on 
tietysti kaukana siitä, mitä ylei-
sesti ajattelemme Venuksesta! 
Me näemme 'rakkauden ju-
malattaren' mielikuvissamme 
tervehtimässä meitä kauriinsil-
mäisenä ja utuisena, toivottaen 
meidät tervetulleeksi syli ja sy-
dän avoinna, ilman arvostelua, 
epäröintiä tai ennakko-odotuk-
sia.

Joskus ihmiset viettävät koko 
elämänsä etsimällä tällaista täy-
dellistä rakkautta; he ovat ih-
miskunnan traagisia romantik-
koja. Useimmat heistä kuolevat 
yksinäisinä. Peter Townsend 
The Who-yhyteestä julkaisi 40 
vuotta sitten laulun, joka nä-
ennäisesti kertoo kaiken – sen 
nimi on The Sea Refuses No 
River (Meri ei torju ainutta-
kaan jokea). Minulle tuo laulun 
nimi edustaa yhtä huippuhet-

keä rock and roll-runoudessa, 
mutta itse asiassa sillä on hy-
vin vähän tekemistä Venuksen 
kanssa. Todellisuudessa hänen 
säkeensä ovat puhdasta Nep-
tunusta, eikä vain siksi että ne 
viittaavat merelliseen element-
tiin. Neptunus rakastaa ihmisiä 
ilman ehtoja, ei Venus.

Useimmat meistä oppivat 
aika nopeasti, että on suuri 
ero siinä, miten kuvittelemme 
Jumalan rakastavan meitä – ja 

siinä, miten vanhempamme ja 
puolisomme meitä rakastavat. 
Vanhempien ja kumppanien 
rakkaus, myös vilpittömien ha-
lausten ja suudelmien lisäksi, 
sisältää myös silmien pyöritystä 
ja paheksuvia katseita – ja hyö-
dyllisiä listoja niistä myriadeista 
tavoista, joilla voisimme paran-
taa tapojamme.

Venus ei rakasta 'kaikkia' – 
se on Neptunuksen tehtävä. 
Venus valikoi ja valitsee ja se 

Steven Forrest

VENUSVENUS – torjumisen  – torjumisen 
hienostunut taitohienostunut taito

Afroditen syntymä. Pompeijilainen fresko.

Theoi.com

Pete Townsend ja Keith Moon, The Who-yhtyeestä

youtube wikipedia
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tarkoittaa, että jonkinasteinen 
torjunta on välttämättä aina 
osa sitä prosessia. Venuksen 
rakkaus on 'henkilökohtaista', 
'minä ja sinä'-juttua, eikä suin-
kaan 'minä ja ihmiskunta'-tee-
maa. Seksuaalisesti Venuksen 
tarkoitus ja yritys on olla kah-
denkeskeistä. Esimerkiksi kuin-
ka monta kertaa elämässämme 
sanomme sanat: ”Menetkö 
naimisiin kanssani?”

Kaukana ovat ne ajat, jolloin 
vastauksemme olisi 'vain ker-
ran' – mutta useimmat meis-
tä yrittävät kuitenkin päästä 
lukuun, joka on laskettavissa 
yhden käden sormilla. Tämä 
huomio johtaa meidät suo-
raan Forrestin teoriaan no 376 
– suurin osa meistä suutelee 
useampia ihmisiä kuin on val-
mis ottamaan aviopuolisoksi 
– ja mitä on suudelma muuta 
kuin valmistava tutkimus sy-
vemmän läheisyyden mahdol-
lisuudesta? Jopa kaikkein vilpit-
tömimpien ihmisten elämässä 
nuo tutkimukset todennäköi-
simmin ja useimmin paljastavat 
syitä, miksi EMME halua olla 

yhdessä – kuin syitä elinikäisen 
liiton solmimiseen.

Näettekö! Tämä on torjun-
taa! Sanoa ihmisille EI – vii-
sauden ja erottelukyvyn avulla 
–  on perustavaa laatua oleva 
Venus-taito.

Tässä on alkeellinen koke-
mukseen perustuva käsikirjoi-
tus niille, joilla on taipumusta 
muodostaa parisuhteita:

Ei, et sinä, et sinä, et sinä, etkä 
sinäkään... sinä? Anna suukko! – 
ei et sinäkään, ei, ei, ei --- sinä? 
Anna suukko- sinäkö siinä olet? 
Suutele minua uudelleen – sinä 
se olet!!!! Löysin sinut!!!

Kaikki tämä saattaa kuulostaa 
epäkunnioittavalta, mutta tar-
kastele tätä realistisesti. Olisin 
hämmästynyt, jos käsikirjoitus 
ei läpäisisi testiä. Kaiken tämän 
pohdinnan taustalla on keskei-
nen huomio Venus-planeetasta. 
Se mitä Venus tekee, on erottaa 
syvä, erityinen vastavuoroisuus 
itsemme ja toisen henkilön vä-
lillä. Jos sanomme, että Venus 
tarkoittaa 'ihmisten torjuntaa', 
se on aika lähellä totuutta, mut-
ta rehellisesti sanoen tuo lause 

ei tavoita planeetan lämmintä 
olemusta. Ehkä voimme 'ra-
kastaa kaikkia' tai ainakin ta-
voitella sitä. Mutta voiko jokai-
nen olla 'paras ystäväsi'? Voiko 
kuka tahansa olla kumppanisi? 
Sellaisen syvän henkilökohtai-
sen läheisyyden tarjoaminen 
on runsas lahja, sellainen jota 
emme voi antaa liian monille 
ihmisille. Elämä on liian lyhyt, 
ja lisäksi olemme kaikki liian yk-
silöllisiä, jotta voisimme löytää 
sellaista sielun harmoniaa jokai-
sesta kadunkulmasta.

Rakkaus on häilyvä sana, jolla 
on monia päteviä merkityksiä. 
Ehkä juuri siksi se on niin suo-
sittu lurjusten parissa. Kuten 
olemme nähneet, rakkaus jota 
saatat tuntea ihmiskuntaa koh-
taan – ihmisen ystävällisyyden 
nektaria – on Neptunuksen ra-
jattomuuden aluetta. Erityinen, 
hyvin inhimillinen rakkaus, jota 
tunnet kumppania tai hyvää 
ystävää kohtaan, on Venuksen 
rakkautta. Sen saa sinulta vain 
henkilö, joka on läpäissyt mo-
net testisi -  ja joka vastaisuu-
dessakin onnistuu siinä.

Luettelen seuraavana kuusi perustavaa totuutta ihmissielun evoluution Venus-
ulottuvuuksista:

• Venuksen läksyjä ei voi oppia yksinään. Ne liittyvät rakkauteen ja luottamukseen,  
eikä kukaan opi paljoa niistä asoista täysin itsekseen. 

• vain tietyt erityiset ihmiset voivat auttaa sinua oppimaan niitä intiimejä läksyjä, joita olet 
täällä oppimassa. Ei ole kovin luotettava strategia koputtaa satunnaisen muukalaisen 
olkapäälle paikallisessa kahvilassa ja yrittää tehdä tuttavuutta. 

• jos todella kuuntelet sydäntäsi, sinulla on varmasti aika hyvä vaisto sen suhteen, kuka voi 
sinua auttaa – ja kuka ei. 

• nuo vaistosi ovat koodattuina astrologisesti syntymäkarttasi Venukseen, joka on viritetty 
viehättymään sellaisista ihmisistä, jotka todella voivat auttaa sinua kasvamaan – ja torju-
maan niitä, jotka eivät voi auttaa. 

• epäonnistuminen niiden torjunnassa, jotka eivät voi antaa positiivista apua, on alkusyynä 
ihmisen suureen kärsimykseen.  
    

• niiden ihmisten tunnistaminen, jotka voivat sinua auttaa ja elämän jakaminen heidän 
kanssaan, on ehkä suurin aarre, minkä tämä maailma voi sinulle tarjota.

Forrestastrology 1.6.2021
Kirjoittajan luvalla suomentanut Marita Hölttä
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Steven Forrest

V E N U S  M E R K E I S S Ä

Venus Kaksosissa

Evolutionaarinen tarkoitus on muodostaa suhtei-
ta, jotka auttavat lisäämään omaa avomielisyyttä 
ja kykyä havannoida ilman tuomitsemista. Tässä 

Milon Venus. Louvre.

wikipedia

Venus Oinaassa

Evolutionaarinen tarkoitus on solmia suhteita, 
jotka auttavat henkilöä kehittämään rohkeut-
ta ja tahtoa. Sielulla on halu oppia ilmaisemaan 
rakkaudessa voimakkaita tunteita, positiivisia tai 
negatiivisia. Tämä tapahtuu, kun ihminen reagoi 
sielun muistoihin, jotka yrittävät entisen elämän 
dynamiikalla tukahduttaa läheisyyttä ratkaisemat-
tomalla, ilmaisemattomalla vihan tunteella.

Venus Härässä

Kehityksen tarkoitus on solmia kestäviä liittoja, 
jotka auttavat pitämään yllä tyyneyttä, yksinker-
taisuutta ja vaivatonta yhteyttä oman vaistopuo-
len kanssa. Sielun halu on kokea luonnollista 
seksuaalisuutta, vastakohtana entisen elämän 
jäykille, muodollisille tai pakotetuille seksuaali-
sille suhteille.

on vähän samaa kuin lapsessa, joka on päässyt 
karkkikauppaan – vastakohtana edellisen elämän 
kokemuksille selibaatista tai sukupuolielämän 
monotonisuudesta.

Venus Ravussa

Kehityksen tarkoitus on solmia suhteita, jotka 
auttavat kehittämään ja parantamaan ihmisen 
sisäistä tunne-elämää. Näiden suhteiden pitäisi 
olla mahdollisimman turvallisia ja niihin pitäisi 
liittyä vanhempien puolelta syvää, kestävää ja 
hellää sitoutumista - kontrastina entisen elämän 
dynamiikkaan, jossa sielun oli haettava psyykkis-
tä turvapaikkaa vetäytymällä kuoreensa.

Venus Leijonassa

Evolutionaarinen tarkoitus on lujittaa suhteita, 
jotka auttavat henkilöä oppimaan iloa, spontaa-
nisuutta ja Itsen arvostamista keinona kasvuun. 
Päätelmänä on, että sielulla on voimakas tarve 
käyttää rakkautta entisen elämän tuskan paran-
tamiseen – tuskan, joka liittyi torjuntaan, petok-
seen, vainoamiseen tai tuomitsemiseen.
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Venus Neitsyessä

Kehityksellinen tarkoitus on muodostaa suhteita, 
jotka korostavat melkeinpä sotilaallista keskitty-
mistä kasvuun ja aktiiviseen molemminpuo-
liseen auttamishaluun, vastakohtana entisten 
elämien dynamiikkaan, johon liittyi tunne orjana 
olemisesta – seisahtuneissa, staattisissa ja toivot-
tomissa avioliitoissa.

Venus Vaa'assa

Tarkoitus on solmia suhteita, jotka auttavat kehit-
tämään ihmisen kykyä hienostuneisiin, romant-
tisiin ja kohteliaisiin tapoihin; on keskityttävä 
jatkuvasti siihen, että molemmat ottavat toisen-
sa empaattisesti ja valppaasti  huomioon. Tässä 
on voimakas reaktio sitä vastaan, että entisessä 
elämässä on ollut kokemuksia seksuaalisesta kar-
keudesta tai raakuudesta.

Venus Skorpionissa

Tarkoitus on muodostaa suhteita, jotka auttavat 
kehittämään ihmisten kykyä olla syvästi ja alas-
tomasti inhimillisiä yhdessä ja antaa arvostelus-
ta vapaata tilaa tunteiden purkautumiselle sekä 
itsessä että kumppanissa. Sielun halu on kokea 
radikaalia rehellisyyttä ja siten saavuttaa uudel-
leen luottamus, joka oli edellisessä elämässä va-
hingoittunut läheisyyteen liittyvien valheiden ja 
petosten takia.

Venus Jousimiehessä

Tarkoitus on muodostaa suhteita, jotka auttavat 
ihmistä laajentamaan näkemystä elämästä ja 
maailmasta ja palauttaa usko rakkauteen ja sen 

'pakanalliseen' hurmaan. Tässä on vastareaktio 
entisen elämän dynamiikkaan, johon liittyi alista-
vaa seksuaalisuuden rajoittamista, pitkästymistä 
ja ihmissuhteita, joihin oli tyydytty, mutta joita ei 
hellästi vaalittu.

Venus Kauriissa

Evolutionaarinen tarkoitus on muodostaa aikui-
sia ihmissuhteita, jotka perustuvat itsemäärää-
misoikeuteen, sitoutumiseen ja kypsyyteen, vas-
takohtana entisen elämän dynamiikkaan, johon 
liittyi epäonnistumista ja hylkäämistä – johtuen 
pohjimmiltaan molempien tai jommankumman 
epäkypsyydestä.

Venus Vesimiehessä

Tarkoitus on solmia suhteita, jotka antavat tukea 
yksilöllisyydelle ja takaavat henkilökohtaisen va-
pauden. Tässä on vastareaktio tunteeseen, että 
henkilöä on käytetty seksuaalisesti hyväksi, mut-
ta häntä ei todella ”ole nähty” omana itsenään 
edellisessä elämässä - ehkä liittyen seksuaalisiin 
liittoihin, joita henkilö ei vapaasti saanut valita. 
Usein trauma, joka liittyy sellaiseen karmalliseen 
dynamiikkaan, on niin vakava, että nykyisessä 
elämässä voi olla vaikeuksia olla läheisissä seksu-
aalisissa suhteissa.

Venus Kaloissa

Kehityksellinen tarkoitus suuntautuu tietoisuu-
teen – seksuaalisuuden ja henkisyyden yhteenliit-
tämiseen. On tärkeää muodostaa suhteita, jotka 
toimivat ensisijaisesti siteenä kahden ihmisen 
tietoisuuden välillä. Tässä on vastareaktio tuhoi-
sille entisen elämän kokemuksille, joihin liittyy 
kolmenlaista loukkaavaa teemaa: kumppanit, 
joilla on ollut ahdasnäköinen hyötyyn perustuva 
tai biologinen näkökulma eroottisuuteen, entisen 
elämän luostarielämään perustuva selibaatti tai 
suru puolison kuolemasta.

Forrest Astrology  21.10. 2016, Kirjoittajan luvalla suomentanut Marita Hölttä
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Ilkka Heiskasen eli Illun isä, Olli 
Heiskanen, lähti sotaan vapaa-
ehtoisena 16-vuotiaana ja viipyi 
siellä viisi vuotta. Hän vaikeni 
sodasta loppuelämänsä, vaikka 
tekikin pitkän uran armeijan 
palveluksessa. Hän jäi sotilas-
mestarina eläkkeelle 42-vuoti-
aana, kun IIlu oli neljän vanha. 
Olli Heiskanen teki sen jälkeen 
työntäyteisen uran eri firmoissa 

kuljetus- ja logistiikkavastaava-
na. Olli ja Maire Heiskasen per-
heessä oli viisi lasta. Menoa ja 
vilskettä oli, Illun veljet ottivat 
yhteen armeijataustaisen isän-
sä kanssa ajoittain rajusti. An-
kara sotilasisä ei osannut eikä 
halunnut joustaa eikä katsella 
kaikkea lempeän inhimillisesti 
vaan kuritti ja raivosi. Hänellä 
oli takanaan eroon päättynyt 

sodanaikainen avioliitto, jos-
ta oli kaksi tytärtä. Heiskasen 
isä vaikeni sodasta niin kuin 
tuhannet muut sodankäyneet 
miehet, jotka kantoivat sodan 
traumoja sisällään koko ikän-
sä. Alkoholismia oli sekä isän 
että äidin puoleisessa suvussa, 
minkä asian merkitys paljastui 
Ilkalle myöhemmin, kun omat 
taipumukset tulivat selviksi.

Raimo Nikula

HENKILÖKUVA

Ilkka Heiskanen – 
näyttelijä Heiskasen armosta

Apu.fi
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Ilkka Heiskanen kertoi 
isä-suhteestaan: ”Varsinkin 
nuorempana isä oli kiivas, sai 
raivareita ja huusi kapiaisilta 
sodassa opitun miehen mal-
lin mukaan. Leppyi nopeasti 
ja tajusi, ettei tässä ole mitään 
tolkkua. Puhun näin, koska olen 
itse tismalleen samanlainen.” 
Sen merkkinä Ilkka Heiskanen 
hajotti kerran teatterin puku-
huoneensa päreiksi. Poliisi tuli 
ja korjasi kuumentuneen tai-
teilijan lepäämään. Ilkan veljet 
olivat 70-luvulta lähtien radi-
kaaleja vasemmistolaisia ja se-
kös ärsytti sotilastaustaista isää 
suuresti. Perheen tunnelma oli 
kireä. Tilanne laukesi vasta kun 
Isä alkoi olla huonossa kunnos-
sa ja välejä poikiin selvitettiin 
keittiönpöydän äärellä.

Yksi veljistä on Kari Heiska-
nen, näyttelijä ja ohjaaja. Ke-
sällä 1986 Ilkka tapasi tulevan 
vaimonsa Annukan, joka asui 
Australiassa miehensä kanssa 
ja oli käymässä Suomessa. An-
nukka erosi ja muutti takaisin 
Suomeen ja meni naimisiin Il-
kan kanssa. Annukka on yhdek-
sän vuotta vanhempi miestään, 
rauhallinen ja sopuisa suurper-
heen äiti, joka pitää myös levo-
tonta miestään kuosissa. Ilkan 
vanhempien perheessä oli viisi 
lasta, ja Ilkan ja Annukkan per-
heessä on kuusi lasta, kolme 
Annukan edellisestä liitosta ja 
kolme Ilkan kanssa.

Näin perinteet jatkuvat, van-
hempien perhemalli on ulkoi-
sesti ainakin samanlainen kuin 
vanhemmilla. Ja useimmilla 
meistä näin on. Perhe asui use-
assa paikassa: Hämeenlinnassa, 
Haminassa, Keravalla. Saatuaan 
kiinnityksen Helsingin kau-
punginteatteriin vuonna 1985 
Heiskanen on näytellyt satoja 
rooleja. Myös elokuvissa hänet 
on nähty. Hän on näyttelijä-
nä työmyyrä ja monipuolinen 
ahertaja, yli sadan elokuva- ja 
tv-roolin mies, satojen näyttä-
möroolien ja kymmenien mo-
nologiesitysten mies, joka työl-
listää nykyään itse itsensä.

TV-sarjoissa Ilkka on nähty 
viime aikoina mm. Kotikadus-
sa ja Keihäsmatkoissa. Hän on 
se lommoposkinen mies, usein 
ilkikurisessa sivuroolissa tai hu-
moristisessa valossa kuvattu-
na. Elokuvarooleja on kertynyt 
mittava määrä alkaen Ruka-
järven tiestä aina Vares-eloku-
viin. Viimeisin elokuvarooli oli 
Juice-elokuvassa (2018), jossa 
hän näytteli Juicen isää. Hän 
sai Emmapystin roolistaan elo-
kuvassa Hiljaisuus, jonka Sa-
kari Kirjavainen ohjasi vuonna 
2011.

Hän itse kuvaa elämänsä 
hyppelehtivää kulkua: ”Yllytys-
hulluus ja päähänpistot veivät 
kavereiden kanssa karkumat-
koille, näpistelemään, oli viinaa, 
naisia, sammumisia, ihmepelas-
tumisia, ikiaikaista ystävyyttä.” 

Näin hän itse kertoo toilailuis-
taan.

Ilkka Heiskasen muotokuva – 
velmu humoristi ja vakava kau-
rismainen näyttelijä samassa 
persoonassa. Nuorena miehe-
nä Heiskanen kävi Amerikassa 
vaihto-oppilaana, opetteli ro-
deoklovnin uraa ja putosi kyy-
distä loukaten itsensä pahasti 
teutaroivan härän potkaistessa 
häntä kylkeen. Kolme kylkiluu-
ta meni poikki ja yksi törröttää 
yhä ulkonevasti. Sen vuoksi 
Heiskanen syynätään aina len-
tokenttien turvatarkastuksessa 
– mikä täällä on? Polvessakin 
hänellä on tukena ylimääräistä 
metallia.

Alkoholismi-nimisen pei-
kon kanssa Heiskanen paini 
pitkään. Hän lopetti kun näki 
itsensä 90-luvun loppupuolella 

Ilkka Heiskanen Keravalla 2013.

wikipedia
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peilikuvana ikkunasta, yli 90-ki-
loisena juoppona. Se oli liikaa. 
Hän oivalsi, että oma varjo oli 
kasvanut liian suureksi. Kaurii-
na hän sai itsensä kuriin ja vii-
nan läträys loppui tai ainakin 
kutistui siedettäviin mittoihin. 
Silti raittiuden lisäksi muutakin 
itsekuria on vaadittu. Free-lan-
ce-näyttelijän tulot putosivat 
joskus nollille ja kuusilapsisen 
perheen isä jätti itse syömättä 
jotta lapsilla olisi ruokaa. Hänen 
taipumuksensa elää satunnai-
suudesta toiseen, keikasta toi-
seen, on hallinnut hänen työs-
kentelyään. Vanhemmiten hän 
uhkaa käydä kylässä tyttäriensä 
luona, jotka ovat muuttaneet 
kauas maailmalle: ”Puoli vuotta 
kerrallaan, täysylläpito. Varokaa, 
tyttäret! Ja tyttäriä on kuusi.

Ilkka Heiskasen syntymä ta-
pahtui ”aamuyöllä” Haminassa 
11.1.1962. Aamuyö tarkoittaa 
yleensä pikkutunteja klo 1-4 
välillä. Oli talviyö ja aamu sa-
rasti vasta yhdeksän jälkeen, 
joten aamuyö voi olla melko 

myöhäinen, tässä oletusaika on 
03:18. On nimittäin ilmeistä, 
että Neptunuksen täytyy olla 
lähellä nousua. Skorpioni nou-
see, mutta sitä muuntaa rajusti 
Neptunus, joka tunnetusti tekee 
persoonallisuuden rakenteesta 
löyhän, alituisesti muuntelevan, 
herkästi värähtelevän ja joskus 
epäluotettavan ja taipuvaisen 
pakenemaan mielikuvituksen 
tai eskapismin maailmoihin. 
Ja viettymys alkoholiin ja huu-
meisiin, tajuntaa muuttavaiin 
aineisiin on päivänselvä. Neptu-
nus on ”taiteellinen planeetta” 
koska se suo kykyä samastua 
asioihin, toisiin ihmisiin, tun-
nelmiin ja rooleihin. Minä on 
minä, mutta minä voi olla myös 
joku toinen.

Heiskasen kartta paljastaa 
hyvinkin kaksijakoisen identi-
teetin ongelman: On Neptu-
nus-nousuinen boheemi, jossa 
on itsetuhoisuuden oireita ja 
järjestäytymättömän elämän-
tyylin kaipuuta, mutta kun Au-
rinko on Kauriissa Venuksen ja 

Marsin lisäksi, on hänessä se 
”Isän puoleinen” järjestyksen 
sotilaallinen taju ja itsekurin 
tarve. joka ajoittain asettaa toi-
lailevan pojan ruotuun. Näin 
elämästä tulee pitkä painiotte-
lu, jossa tilanne voi vaihdella: 
välillä boheemi voittaa, välil-
lä taas sotilas kiristää remmiä. 
Mutta näinhän usein on laita, 
persoonaksi kutsuttu entiteetti 
sisältää monia aineksia, jotka 
yrittävät tulla toimeen samojen 
nahkojen alla. Asiaa auttaa se, 
että Neptunuksella on pehmeä 
kulma Marsiin, kuusio on tark-
ka, samoin löysempi kuusio Ve-
nukseen ja vielä löysempi kuu-
sio Aurinkoon. Skorpionimaiset 
ja kaurismaiset taipumukset 
elävät kuitenkin viime kädessä 
harmoniassa. Ja hyvä niin, se 
mahdollistaa elämän jatkumi-
sen ja luovan kipinän elävyyden 
tässä näyttelijässä. Mars/Venus/
Aurinko ovat kimpassa Kauriis-
sa. Ne ovat ikään kuin perintöä 
Isältä. Kauris on vahva Isä-auk-
toriteetin merkki niin ”feminii-
ninen” merkki kuin se viralli-
sessa luokituksessa onkin.

Heiskasen kartta on kovas-
ti horisontin alapuolinen. Vain 
Uranus ja Pluto ovat yläpuolel-
la, mutta erinomaisen tärkeällä 
paikalla MC:n ympärillä. Ura 
ja päämäärät ovat tällä ihmi-
sellä melko poikkeukselliset. 
Elämä säilyy aina hieman ko-
keellisena yrityksenä tavoittaa 
jotain omaa, erikoista, uutta, 
ainutlaatuista tai hätkähdyttä-
vää. Samalla tämä planeettapari 
kertoo senkin, että sopeutumi-
nen laitosteatteriin ei ole paras 
mahdollinen. Itsensä työllis-
täminen sen sijaan onnistuu 
paremmin. Hän haluaa olla 
kaikkien perusromantikkojen 
tapaan itsenäinen, erillinen ta-
paus, poikkeusolento.

Pluto tukee kolmiolla Venus-
ta, se on hyvä taiteellisen ilmai-
sun syventäjä. Elämän kriisitilat, 
jyrkänpartaat ovat Pluton hei-
niä. Poikkeustilanteiden näytte-
lijänä Heiskanen onnistuu va-
kuuttamaan tai elämänarvonsa 

Kartta 1 Ilkka Heiskanen syntymäkartta 11.1.1962 Hamina. 
Oletusaika.
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kääntäneenä laitapuolen ihmi-
senä hänessä on todellisuuden 
tuntua. Uranus on puolitois-
taneliössä (135) Venukseen ja 
vielä Marsiin, jotka kärjistävät 
ja dramatisoivat ilmaisua sopi-
vasti. Mutta muuten Uranus/
Pluto jää selvästi omaksi eril-
liseksi saarekkeeksi kartalla, 
jonka pääpaino on 2-3-4. huo-
neessa. Määrällisesti planeetto-
ja katsoen, painavin huone on 
3. huone. Siellä on Aurinko, 
Merkurius, Jupiter ja Saturnus. 
Venuskaan ei ole kaukana huo-
neen kärjeltä, jos luotamme 
oletusaikaan. Huone on kak-
sosmainen, monien älyllisten 
ja henkisten ominaisuuksien 
koti. Mielenlaatu painottuu 
monipuoliseksi ja yritteliääksi. 
3. huone viittaa siihen että elä-
mässä on jatkuvaa oppimista, 
uusien tietojen hankkimista, 
soveltamista, kielen ja ilmaisun 
harjoittelua.

Aurinko Kauriissa tuo huo-
neeseen tarkoitushakuisuutta, 
määrätietoisuutta ja kunnian-
himoa. Näyttelijä on oman 
alansa korkeasti koulutettu 
ammattilainen. Ja samalla 3. 
huoneessa on vakavuutta, kun 
Jupiter ja Saturnus ovat siel-
lä. Ne ottavat Merkuriuksen 
käsittelyynsä, hyödyntäen sen 
hetkellisen, assosiaatioihin pe-
rustuvan toimintamallin ja 
muokkaavat siitä jotain paina-
vampaa sanottavaa ja ilmais-
tavaa. On muistettava, että 
vuonna 1961 Jupiter ja Satur-
nus kohtasivat toisensa Kau-
riin lopussa ja Heiskasen syn-
tyessä 1962 vuoden alussa, ne 
olivat yhä lähekkäin toisiinsa. 
Sosiaalinen tietoisuus on peri-
aatteessa Vesimiehessä laaja ja 
kansainvälinen, joten omaan 
elämään ja työhön voisi sisältyä 
laajoja kansainvälisiä teemoja 
ja sanottavaa, joka ylittää ra-
ja-aitoja.

Kaikilla, joilla on tuuria elä-
mässään huolimatta taipumuk-
sistaan kohelluksiin ja vääriin 
ratkaisuihin, ei ole Jupiterin ja 
Neptunuksen aspektia, mut-

Kartta 2 1986 Auringonpaluu.

Kartta 3 1987 Auringonpaluu.
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ta Heiskasella on neliö. Se on 
riittävä todiste kertomaan, että 
hän selviää kuiville ja seestyy ja 
selkiintyy, vaikka elämässä voi 
olla hoipertelua ja liukastelua, 
epävarmuutta ja outoja sivupol-
kuja. Parhaimmillaan Jupiter/
Neptunus –aspekti suo visioita, 
sisäistä varmuutta ja tunnetta 
siitä, että kaikesta huolimatta 
elämässä on ohjausta kohti hy-
vää, kaunista ja totuutta.

Ilkan ja Annikan suhde alkoi 
siis kesällä 1986. Auringonpa-
luukartta tälle vuodelle näyttää 
tältä:

Mistä näkee että tärkeä ihmis-
suhde alkoi? Tässä on opetusta 
kartan tulkinnasta. Ei ole mitään 
syytä olettaa, että 7. huone olisi 
merkittävässä roolissa, kun uusi 
ihmissuhde alkaa. Tässäkin se 
on tyhjä. Tärkeämpää on katsoa 
ydinplaneettojen suhteita toi-
siinsa. Paluukartan Askendentti 
on Vaa’assa, sen hallitsija on Ve-
nus. Deskendentin hallitsija on 
Mars, se on Skorpionissa. Venus 
ja Mars ovat kuusiossa keske-

nään. Lisäksi Venus, rakkauden 
ja kiintymyksen planeettana on 
konjunktiossa Auringon kans-
sa 4. huoneessa. Sidokset ovat 
luontevia osoittamaan, että 
tuon vuoden kehitykseen kuu-
lui vahva rakkauden ja läheisyy-
den kokemus, joka asettui osak-
si yhteistä elämää. Mutta en 
tiedä varmasti, menivätkö Ilkka 
ja Annikka naimisiin jo vuoden 
1986 kuluessa vai vasta seuraa-
van vuoden puolella. Veikkaan 
jälkimmäistä.

Tammikuussa 1987 alkanut 
auringonpaluukartta. Siinä nä-
kyy se, että Nainen Heiskasen 
elämässä muodostuu jokapäi-
väiseksi liittolaiseksi, koska Kuu 
on nyt paluukartan 7. huonees-
sa, avioliiton ja parisuhteen huo-
neessa. Lisäksi se on vastakkain 
Venukseen ja Cerekseen, jotka 
ovat konjunktiossa 1. huonees-
sa Jousimiehessä. Muistetaan 
että Annikka, vaimo tuli Aust-
raliasta, merten takaa. Huomaa 
myös miten emotionaaliset ja 
läheisyyttä hakevat planeetat 

ovat tällä kartalla sidoksissa toi-
siinsa: Kuu oppositiossa Venuk-
seen, Venus kolmiossa Marsiin 
ja Mars kuusiossa Kuuhun. Ja 
Mars itse on IC:llä, kotona, ja 
Annukka on Ilkan elämässä ol-
lut vankka ankkuri, vanhempi, 
käytännöllisempi osapuoli, joka 
on pitänyt huushollia pystyssä 
ja toimivana, vaikka aviomies ei 
aina ole ollut luotettavasti läsnä. 
Ja sanottakoon Heiskasen per-
heestä vielä se että Yksi tyttä-
ristä on syntynyt 15.7.1991, eli 
hän on sitä sukupolvea, jonka 
Uranus/Neptunus –konjunk-
tio on Kauriissa 12-16 astetta, 
eli isänsä Marsin ja Venuksen 
kanssa konjunktiossa. Ja hä-
nen Aurinkonsa on vastapäätä 
Ravussa 22 astetta. Tämä ase-
telmako on syynä siihen, että 
tyttäret ovat karanneet kauas 
maailmalle, etäälle isän vaiku-
tusvallasta?

Ilkka Heiskasesta on julkaistu 
elämäkerrallinen kirja: Talvitie, 
Liisa: Illu – Ilkka Heiskanen esit-
tää. Jyväskylä: Docendo, 2018.

Minä kuulen kuink'
kukkaset kasvavat
ja metsässä puhuvat puut.
Minä luulen,
nyt kypsyvät unelmat
ja toivot ja tou'ot ja muut 

     Eino Leino

 kuva Mirja Nuutinen

57 Astro Logos 114 kesä 2022



Suomen Astrologinen Seura ry

Loppuvuoden 2021 
ja kevätkauden 2022 

tapahtumat

Joulukuu 2021

Jyri Kallio piti seuran joulu-
kuun esitelmän 11.12. 'Sielun 
suunnitelma astrologisella kar-
talla'. ”Astrologinen kartta koko-
naisuudessaan sisältää meidän 
karmamme eli haasteet, joita 
joudumme kehittämään. Mutta 
se sisältää myös taidot ja kyvyt, 
joita olemme aikaisemmin ke-
hittäneet. Sen voi nähdä myös 
kartan yksittäisistä tekijöistä, 
esim. nousumerkki ja kuun 
noususolmu.”

Kuukausiesitelmät pidettiin lauantaisin klo 12-14  Avautuvan 
Ihmiskunnan tiloissa Uudenmaankatu 33 ja striimattiin etäyh-
teydellä katsottavaksi ja kuunneltavaksi. Kuuillat ja vuosikokous 
pidettiin seuran kirjastolla.

Tammikuu 2022

Emilia Aho piti tammikuun kuukausiesitelmän Venuksen paluus-
ta 22.1. Emilian esitelmä antoi avaimia ihmissuhteiden, sosiaalis-
ten tilanteiden ja tapahtumien sekä taloudellisten suhdanteiden 
ymmärtämiseen.

58Astro Logos 114 kesä 2022  



Helmikuu

Maarit Laurento piti kuukausiesitelmän 19.2. aihee-
na "Pari sanaa ajasta". Maarit tarkasteli ajan laatuja 
ja kokemuksellista aikaa kolmesta näkökulmasta: 
maailman tilanne, Suomen tämänhetkiset aikakuviot 
ja tulevaisuuden skenaariot (transiitit ja 30-vuoti-
set kehityskaudet) sekä henkilökohtaiset haasteet ja 
mahdollisuudet.

Raisa Laine

Raisa Laine

Raisa Laine

Maaliskuu

Marja-Liisa Niemi-Mattila piti esitelmän mundaaniastrologiasta 
19.3. Marja-Liisa kertoi, mitä mundaaniastrologia on ja miten se 
eroaa yksilöastrologiasta. Lisäksi hän kävi läpi mundaaniastrologi-
an keskeisimmät perusperiaatteet sekä mikä on hankkeen, tapah-
tuman tai valtion ”syntymähetki ja -aika”.
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Uudenkuun illat pidettiin seuran kirjastolla seuraavasti:

Tiistaina     1.2.22
Keskiviikkona  2.3.22
Perjantaina    1.4.22

Kurssit

Terttu Haverisen vetämä Astrologian -peruskurssi pidettiin yksi-
päiväisenä 19.2. seuran kirjastolla

Kurssilla oppiminen tapahtui jokaisen henkilökohtaisen synty-
mäkartan kautta.

Huhtikuu

Sirpa Karhu piti kuukausiesitelmän 'Neptunus – paluu paratiisin 
puutarhaan' 23.4. Neptunus kulkee transiittina omassa merkis-
sään Kaloissa ja oli esitelmän aikaan yhtymässä Jupiterin kanssa. 
Sirpa käsitteli  esitelmässä Neptunus-planeettaa ja siihen liittyvää 
mytologiaa. Lisäksi käytiin läpi Neptunuksen moninaisia teemoja 
ihmisen elämässä ja eri elämänalueilla.

Kesäkuu

Raimo Nikula piti kuukausesitelmän 4.6. aiheena Maailmanjär-
jestyksen muutos 2020-2025.  Esitelmä käsitteli maailmanjärjes-
tyksen muutokseen liittyviä teemoja koskettaen läheltä aiheita Ve-
näjä vs. Ukraina, Putin vs. Zelensky. "Astrologia ei voi kertoa miten 
missäkin konfliktissa, kuten Venäjän ja Ukrainan sodassa tai ajan-
kohtaisessa tilanteessa käy, mutta se antaa taustoja ajankohdan 
muutoksille perustuen hitaiden planeettojen transiitteihin mer-
keissä ja aspekteissa toisiinsa. Ajankohtainen päivitys Venäjä-Uk-
rainan vastakohdasta, miksi Venäjä ei Kiinan tai muslimimaiden 
lailla suostu muuttumaan demokraattis-liberaaliksi yhteiskunnak-
si..."

Vuosikokous

pidettiin seuran kirjastolla 29.3.22 klo 18. Vuosikokouksessa va-
littiin puheenjohtaja ja seuran hallitus vuodeksi 2022 ja käsiteltiin 
sääntömääräiset vuosikokousasiat.
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Tampereen Astrologinen Seura ry
http://tamastro.fi/tapahtumat/

Suomen Astrologinen Seura ry
http://www.suomenastrologinenseura.fi/

Esitelmät järjestetään Avartuvan Ihmiskuvan tiloissa Uudenmaankatu 33.

Esitelmien päivämäärät:

La 24.9 klo 12:00 – 14:00
La 22.10 klo 12:00 - 15:30
La 19.11 klo 12:00 – 14:00 Pikkujoulu 17:00
La 10.12 klo 12:00 – 14:00 Kirjasto

Seuraa tapahtumia nettisivulla https://sasseura.net/

Luennot:

25.9. Eläinradan merkit esoteerisesta näkökulmasta, Heli Nuotio
23.10. Luennoitsija ja aihe avoinna
20.11. Irralliset planeetat, Anne Sundell

Luennot järjestetään Yliopistonkatu 60 a (7. taivas) klo 15-17. TAS-
jäseniltä 5 €, muilta 8 €, luentotallenne 8 €. Osallistua voi paikan päällä 
tai etänä Zoomissa.

Lisätietoja nettisivuilta https://tamastro.fi/

Turun Seudun Astrologinen Seura ry  
https://turunseudunastrologinenseura.webnode.fi/uutiset/

Seuraa tapahtumia nettisivulta:

https://www.turkuastro.fi/

Astrologisten seurojen tapahtumat 
syyskaudella 2022
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Syvennä astrologiatietämystäsi, tapaa vanhoja 
tuttuja kasvotusten, löydä uusia yhteyksiä ja vietä 
rentouttava elokuinen viikonloppu upeissa 
puitteissa meren äärellä Meri-Rastilassa, hotelli 
Rantapuistossa.

 
ERKKI LEHTIRANTA - Astrologia ja henkinen kehitys, 

Karma ja jälleensyntyminen astrologiassa 

 
MARJA-LIISA NIEMI MATTILA - Miten historian  

havina näkyy astrokartoilla? 

 
JUKKA VIERTOMANNER - Mundaaniastrologia, 

esimerkkinä Suomi 

 
KIRSI HALLA-SEPPÄLÄ - Menneiden elämien 

ohjelmoinnit syntymäkartalla 

 
RAIMO NIKULA - Tiedostamattoman kapina -  

mitä siitä seuraa? 
 

PERJANTAIN  ohjelman voi aloittaa kahden tunnin risteilyllä Itä-Helsingin saaris-
tossa. Royal Linen risteIyaluksella on tarjolla menu saaristolaistolaispöydästä. 

Hinta alkaen 125 €

TARKEMMAT TIEDOT KESÄPÄIVIEN SIVUSTOLTA: https://www.kesapaivat.sasseura.net 
TIEDUSTELUT MYÖS PUH. 044 241 2023

ILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN MA 11.7. MENILMOITTAUDU VIIMEISTÄÄN MA 11.7. MENNESSÄ
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