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On jälleen kesä
Kesän lisäksi koronavirus aina vain, Ukrainan
sota, Nato, ilmastokriisi ….. painostavat ja huolestuttavat 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 loppuaan ja paine tuntuu lisääntyvän? Miten kohdata ulkoinen todellisuus ja sen 'armottomuus'?
Virus on koskettanut koko maapalloa, samoin
tekee ilmastokriisi; Ukrainan sota koskettaa pienempää 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 epävarmuudesta ja ahdistuksesta, jota viime vuosina olemme kokeneet ja kohdanneet. Raimo Nikula käsitteli esitelmässään 4.6.22 mm. Ukrainan sotaa ja
tulevaisuuden näkymiä 2022-25. Hän väläytti tukevaa tilannetta vuonna 2025, kun ulkoplaneetat
Uranus, Neptunus ja Pluto muodostavat keskenään harmoniset kolmiot ja sekstiilit. Tällainen
tilanne oli myös alkuvuonna 1945, kun keväällä
toinen maailmansota vihdoin loppui ja koitti jälleenrakennuksen aika.
Onko kylmäkiskoista sanoa, että elämä jatkuu
kaikesta huolimatta? Näin on ainakin joidenkin
tai useimpien kohdalla ja luonnossa, ainakin vielä.

Hyvää kesää!

kuva Mirja Nuutinen

Marita Hölttä
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Raimo Nikula

Millaiseen ajatteluun
astrologia perustuu?
– filosofisia ensiaskeleita

Onko astrologialla omaa filosofiaa? Jos on, miksi siitä ei näy
mainintoja? Vastaus on yksinkertainen: ketäpä se kiinnostaisi. Astrologian käyttöyhteys
on perin käytännöllinen ja kaukana filosofisista tuumailuista.
Astrologia on irrotettu kauan
sitten ajatuksellisista juuristaan ja sitä käytetään oman
ihmisyyden laadun ja luonteen
tunnistamiseen ja itsetuntemuksen lisäämiseen. Se on
myös psykologisoitunut viime
vuosikymmeninä ja muuttunut
predestinaatio-opista kauaksi
ihmisen kehitystä palvelevaksi
välineeksi.
Toki astrologia liitetään usein
erilaisiin esoteerisiin perinteisiin, joiden taustalla on uskomuksellis-ajatuksellisia perusideoita, mutta omaa filosofiaa ei
näistä usein hyvin esoteerisista
ajatuksista saa helposti rakennettua. Astrologiaa esiintyi hermeettisissä traditioissa ja paljon
myöhemmin syntyi teosofista
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astrologiaa (Alan ja Bessie Leo,
Max Heindel), ja myös antroposofiassa (Günther Wacshmuth)
astrologialla on ollut oma roolinsa. Astrologian uudistaja
Dane Rudhyar aloitteli uraansa
myös vahvojen teosofisten vaikutteiden alla. Hänellä oli pitkä ystävyyssuhde Alice Baileyn
kanssa. Vuosisatoja astrologia
on notkunut uskonnon, uskomusten, tiedon ja tieteen rajamailla. Populaarein astrologia
on tietysti pelkkää viihdettä.
Niille, joilla on nykyaikainen
maailmankuva tieteellisine itsestäänselvyyksineen, astrologia
on vain jäänne muinaisesta uskomuksesta. Ne, jotka eivät lankea tähän yksinkertaisuuteen,
joutuvat itse miettimään, minkä asian kanssa astrologiassa lopulta ollaan tekemisissä.
Jos ajattelemme perinteistä filosofian historiaa, eurooppalaisen ajattelun kaksi juurta
ovat antiikin Kreikan filosofit,
Platon ja Aristoteles. Platon

4

loi väljästi ottaen idealistisen
tavan ajatella elämän perusteita, kun taas Aristoteleesta lähti
ajattelun perinne, joka korosti aistimaailmasta saatua tietoa, naturalismia ja realismia.
Tietoteoreettisesti Platon piti
ensisijaisesti ideoita tosina ja
Aristoteles aistien kautta saatua reaalista tietoa maailmasta.
Platonin kuuluisa vertaus ihmisen asemasta luolan asukkaana,
joka näkee todellisen maailman
tapahtumat vain kuvajaisina
luolansa perällä, on yhä suosittu filosofian alkeiskirjoissa.
Ihmisen aisteilla ei ole suoraa
pääsyä todelliseen maailmaan,
aistittavat luonnon elementit,
esineet ja keho ovat heikkoja heijastuksia todellisuudesta.
Totuuden ainoa lähde on ideoiden maailma. Maailmasta
saatava ideoiden totuus on saatavissa, koska ihmisessä on sielu, joka on yhteydessä ideoiden
maailmaan. Aristoteleen ajattelu oli vastakkaista, se korostaa

wikipedia

wikipedia

Platon
reaalimaailman tarkkaa havainnointia. Aristoteleesta tulikin
monen tieteenalan isä ja tiedon
luokittelija. Nämä kaksi perusjärkälettä länsimaisella ajattelulla on ollut. Laajasti ottaen
kumpikin suuntaus on saanut
valtavasti seuraajia ja teorian kehittelijöitä. Kummankin
suunnan edustajia on edelleen
olemassa, vaikka akateeminen
filosofia on haaroittunut lukemattomiin koulukuntiin, joiden
sisällä loputon käsitteiden hiustenhalkominen ja käsite-atomien pilkonta on aina menossa.
Platonista lähtenyt idealistinen perinne jatkui uusplatonismissa kuten Plotinuksen ja
Prokloksen ajattelussa. Myös
monet myöhemmät esoteeriset opit tähän päivään asti ovat
suuresti velkaa idealismin maailmankuvalle. Swedenborgista
aina Teilhard de Chardiniin asti
idealistit ovat puhuneet maailmanhengestä – kukin eri tavalla
kukin sen käsittäen.
On ilmeistä, että astrologia
ankkuroituu enemmän Platonin ideamaailmaan kuin
Aristoteleen
naturalismiin.
Idealistisesta ajattelusta löytyy sukulaisuutta astrologialle
ja sinne on käännyttävä, jotta
ymmärtäisimme millä pohjalla astrologinen maailmankuva
lepää. Richard Tarnas kysyy fi-

wikipedia

Aristoteles
losofian historian kirjansa The
Passion of the Western Mind
alussa: ”Mikä on täsmälleen ottaen suhde Platonin Ideoiden tai
arkkityyppien ja tavallisen arkipäiväisen elämän välillä?” Uskoisin että jos sen tietäisemme
tarkalleen, tietäisimme myös,
miksi astrologia ei voi toimia
niin kirjaimellisen luotettavasti
kuin kone.
Platonista lähtenyt idealistinen tieto-oppi on käynyt
läpi monia vaiheita. Idealismi
laajasti käsitettynä voi viitata
monenlaiseen ajatteluun, jossa
käsitetään olemassaolon ”perusaines” henkisenä (mentaalisena, mielen luomana). Sen
kukoistuskausi alkoi Immanuel
Kantista (1724-1802), joka
itse käytti filosofiastaan sanaa
idealismi. Kant oli taitava, joskin vaikeatajuinen filosofi. Kantin 1700-luvulla perustama
transsendentaalinen idealismi
väittää, että mieli muokkaa havaitsemamme maailman avaruuden ja ajan muotoon. Avaruus ((tilassa voidaan liikkua)
ja aika (muutokset tapahtuvat,
sitä sanotaan ajan kulumiseksi)
ovat ikään kuin maailmanteatteri, jonka mielemme luo, jotta
voisimme kokea jotain.
Tässä vaiheessa voisimme jo
kysyä ennakoivasti: eikö astrologinen aparaatti, eläinrata,
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Richard Tarnas
wikipedia

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

Astro Logos 114 kesä 2022

wikipedia

täydellinen ympyrä, eivät planeettojen radat (kuten Kepler
uransa alkupuolella oletti), eivätkä planeettojen muodotkaan. Maapallo ei ole kaunis
ympyrä, vaan litistynyt soikio;
monet asteroidit ovat huomattavan epäsymmetrisiä jne. Kun
me teemme astrologiaa, tulkitsemme karttoja, me joudumme myöntämään, etteivät horoskoopin täydelliset muodot
ja niihin sisältyvä informaatio
toimii idealistisella tasolla, ei
asiakkaan reaalista elämää yksityiskohtineen vastaavalla tavalla. Richard Tarnas sanoo, että
”astrologian tulkinnat toimivat
arkkityyppisellä tasolla”. Lausetta pitää täydentää: ne eivät
toimi jokaisen yksilön reaalisen
elämän tasolla. Silti tulkinnan
idealistisella tai arkkityyppisellä
ilmaisumuodolla voi olla paljon
hyödyllistä sanottavaa asiakkaan luonteesta ja elämästä. On
hyvä muistaa että sana ”idea”
tulee kreikan kielen sanasta
”eidos”, joka kirjaimellisesti tarkoittaa näkemistä. Mutta idea
filosofisena käsitteenä kääntyy
useimmiten englanniksi sanalla
”form” – muoto. Voisimme yhdistää nämä kaksi: astrologia on
”muotojen näkemistä”. Laajempi alkeismääritelmä voisi kuulua: astrologia on ihmiselämän
ja luonteen näkemistä ja tulkitsemista muoto-opillisen, idealistisen opin täydellisen (tähdistöt, planeetat) taivasmaailman
tarjoaman symbolisen järjestelmän kautta.
Kantin ns. transsendenttinen
idealismin peruslause on Puhtaan järjen kritiikistä:
” ... jos poistan ajattelevan
subjektin, koko aineellisen maailman on heti katoava, koska se ei
ole muuta kuin ilmiöllinen ilmestys meidän subjektina ollessamme ja esitystapa tai -laji.”
Nykyihmisen mieltä on aivopesty pitkään luonnontieteistä perusoppinsa saaneiden
koululaitoksen ja yliopistojen
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kautta. Siksi näinkin absoluuttinen idealismi tuntuu enemmistön mielestä vieraalta, vaikka Kantin perusväittämää voi
kuitenkin puolustaa menestyksekkäästi pitkälle – ja on puolustettu kolmatta vuosisataa.
Nykypäivänä on väitelty tyyliin:
jos puu kaatuu maailmassa, eikä
ketään ole olemassa, kuuluuko
kaatumisen rytinä vai ei? Onko
luonto olemassa objektiivisena 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)
todellisuuden, jota pyritään hallitsemaan
aina lisääntyvän teknisen kehityksen avulla. Tämä elämänhallinnan pakonomainen pyrkimys on saanut ihmismielen
täysin valtaansa ja nykyinen
maailmantilanne on seurausta
siitä.
Länsimainen kulttuuri on
ollut niin keskittynyt rationalistiseen ja hyötyä ajattelevaan
toimintaansa, että se ei ole
huomannut sahaavansa omaa
oksaansa vähitellen kasvaneen
ilmaston lämpenemisen ja
luonnossa tapahtuneen lajikadon myötä. Me tuhoamme
luonnon ja välineenä siinä on
juuri rationaalinen tai äärirationaalinen maailmankuva. Matti
Luoman mielestä länsimailla
on ollut kaksi uskontoa, kristinusko ja sen varjosta noussut
toinen usko, rationalismi, joka
nykyisin hallitsee tyrannina
maailmaa.
Palataan puun kaatumiseen.
idealismin mukaan puun kaatumista ilman inhimillistä kuulijaa ei kuulu koska kokemisen
agentti, ihminen, puuttuu, eikä
toisaalta ole luomassa käsitettä ”puu” tai ”kaatuu” ja siihen
kuuluvaa kuulemisen kokemusta. Normaali naturalistinen
tiede on täysin toista mieltä.
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Piispa Berkeley
Vaikka maailma olisi tyhjä, puu
kaatuessaan rytisee siinä missä
silloinkin kun maailma ja ihmiset ovat puun kaatoa todistamassa. Tiede on seurannut
Aristotelestä
tieto-opillisesti.
Vain havaittavat, aistittavat asiat
ovat tosia ja ulkomaailman esineet ja ilmiöt ovat objektiivisesti olemassa. Mutta tämä on
filosofinen kysymys eikä asiasta
ei voi tehdä empiirisiä kokeita.
Idealismi jakautui moneen
haaraan myöhemmin. Kantin jälkeen sen kehittäjiä olivat
mm. piispa Berkeley. Berkeley
(1765-1753) oli aito idealisti
jyrkällä tavalla sanoessaan että
”esse est percepi” - oleminen
on havaituksi tulemista. Berkeley oli myös immaterialisti, joka
kiisti materialistisen maailman
tosiasiallisen olemassaolon. Esineet eivät ole olemassa, ellei niitä ole joku havaitsemassa. Siten
Berkeley sanoisi, että jos puun
kaatumista ei kukaan ole todistamassa, ääntä ei kuulu. Berkeleyn oppi sai sittemmin kritiikkiä solipsismista.
Idealistinen filosofia koki
monen mielestä huippunsa
romantiikan kauden saksalaisessa kulttuurissa 1800-luvun
alkupuolella. Silloin esiintyivät
Schelling (1775-1854), Fichte
(1762-1814) ja ennen kaikkea
vaikutusvaltainen Hegel (1770-

wikipedia

wikipedia

Hegel

Gustav Fechner

1831). Schelling edusti objektiivista idealismia ja Fichte subjektiivista idealismia. Edellinen
viittaa filosofiseen ajatteluun,
jonka edustajat pitivät yliyksilöllistä henkistä periaatetta
maailman
pääperiaatteena.
Kaikki oliot osallistuvat mielensä kautta objektiivisen hengen
luomiseen, joka pitää yllä havaintomaailmaa. Myöhemmin
idealistista periaatetta on käytetty monissa muodoissaan elämän johtavana voimana. Teologit kutsuivat sitä jumalaksi,
Hegel absoluuttiseksi hengeksi
ja Schopenhauer maailman
Tahdoksi. Subjektiivinen idealismi oli kehittynyt jo Berkeleyn
filosofiassa, joka piti havaittuja
objekteja vain kokoelmina havaitsijan mielessä. Fichten yksilökeskeinen filosofia oli muunnos tästä perusajatuksesta.
Hegel oli puolestaan absoluuttinen idealisti ja monisti.
Absoluuttinen idealismi perustui Hegelin näkemykseen siitä,
kuinka oleva on perustaltaan
käsitettävissä kaiken sisältäväksi
yhdeksi kokonaisuudeksi. Hegel katsoi, että jotta ajatteleva
subjekti (järki tai tietoisuus)
voisi lainkaan tuntea objektinsa
(maailman), ajattelulla ja olemassaololla täytyy olla olemassa jossain mielessä identiteetti.
Muussa tapauksessa subjekti ei

voisi koskaan tavoittaa objektia emmekä voisi olla varmoja
mistään, mitä tiedämme maailmasta. Tämä palauttaa meidät
astrologiassa ilmenevään ihmiselämän ja luonteen suhteeseen maailmankaikkeuteen. Se
perustuu identiteettiin. Tiukasti
ajattelevat sanovat tietysti, että
kyse ei ole identiteetistä vaan
jonkinlaisista paralleeleista.
Idealismia on monentyyppistä, on hegeliläistä monistista
idealismia, jossa kaikki tietäminen palautuu Yhteen, ainoaan
prinsiippiin, joka on jakamaton
ja objektina vain itselleen On
vain yksi subjekti, joka yhdistää kaikki objektit kuten objektiiviset idealistit sanoivat. On
pluralistista idealismia, jota
kannatti mm. vaikutusvaltainen
amerikkalainen filosofi William
James (1842-1910). James kirjoitti: " Erilliset ihmis-, eläin- ja
kasvitietoisuudet kohtaavat tai
sulautuvat yhteen "vielä laajemmassa tietoisuudessa" . James
käyttää Henri Bergsonin kritiikkiä "intellektualismia" kohtaan
väittäessään, että "kokemuksen konkreettiset impulssit eivät
näytä jäävän kiinni mihinkään
niin selviin rajoihin kuin käsitteelliset korvikkeemme ovat rajoittuneet”. James toteaa myös
omaksuneensa kannan, jonka
hän oli alustavammin esittänyt
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teoksessa Uskonnollinen kokemus (suom. 1981). Uskonnolliset kokemukset "viittaavat
kohtuullisella todennäköisyydellä tietoisuutemme jatkuvuuteen
laajemman hengellisen ympäristön kanssa, josta tavallinen järkevä ihminen (joka on ainoa ihminen, jonka tieteellinen psykologia,
niin sanottu, ottaa huomioon)
on suljettu pois."
Nykyään vähän tunnettu
saksalainen filosofi ja kokeellisen psykologisen uranuurtaja
Gustav Fechner (1801-1887)
yhdisteli psykologiaa ja fysiologiaa toisiinsa. Hän oli ajattelijana idealisti, mutta kallistui
omaan suuntaansa. Hänen ajatteluaan on sanottu ”panpsykismiksi”, jonka mukaan jokainen
entiteetti (kuten ihminen) on
jossain määrin tunteva ja toimii osana jonkin laajemman
entiteetin elämää hierarkiassa, joka ulottuu jumalalliseen
olentoon, jonka osatekijöihin
kuuluu koko todellisuus. Jumala on maailman sielu, joka
puolestaan on hänen ruumiinsa. Fechner väittää, että jokaisen
ihmisen tahdonvoimat antavat
impulsseja jumalallisen kokemuksen sisällä ja että Jumala
saa ja kärsii inhimillisestä kokemuksesta. Toisin sanoen jokaisella yksilöllä on vastuuta siitä,
millaiseksi maailmaa muuttaa
omilla teoillaan ja sanoillaan.
Myöhemmin
idealistisen
filosofian kaikuja on kuultu
monelta taholta. On puhuttu yhteistajunnasta. Emerson
(1803-1882), merkittävä amerikkalainen transsendentalisti ja
kulttuurivaikuttaja, seurasi samaa linjaa kirjoittaen ”Ylisielusta”- Oversoul), jossa teoksessa
hän kirjoitti sielun monitasoisista suhteista egoon, toisten
ihmisen sieluihin ja Jumalaan.
Carl Jung (1875-1961) käytti
termiä ”kollektiivinen alitajunta” kuvaamaan ihmiskunnan
tajunnan alapuolella elävistä
mielikuvien ja kokemismallien
varastosta. Kollektiivinen alitajunta tai kollektiivinen tiedosta-
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maton aktivoituu arkkityyppien
kautta. Arkkityyppi sai erityisen
sijan C.G.Jungin psykologiassa 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 aristotelisen naturalismin ja tämänpuoleisen monismin käsissä.
1900-luvun alkupuolella brittiläinen astronomi, Sir James Jeans
(1877-1946) kirjoitti: "Tiedon
virta kulkee kohti ei-mekaanista
todellisuutta; maailmankaikkeus
alkaa näyttää enemmän suurelta
ajatukselta kuin suurelta koneelta. Mieli ei enää näytä olevan
satunnainen tunkeutuja aineen
valtakuntaan... meidän pitäisi pikemminkin tervehtiä sitä aineen
valtakunnan luojana ja hallitsijana." Nämä lauseet ovat kuluneet puhki, niin runsaasti niitä
on lainattu. Ilmeisesti ne osuivat ajan henkeen, vaikka tänä
päivänä astronomit sivuuttavat
ne ajankohtaisuutensa menettäneinä ja keskittyvät alati teknistyvään erikoisalaansa.
Myös toinen brittiastronomi
Arthur Eddington esitti useamman 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 kirjoittaa idealistisen ajattelun perustotuuden. Toisaalla hän sanoi:
”Ajatus universaalista mielestä
tai Logoksesta olisi mielestäni
melko uskottava johtopäätös
tieteellisen teorian nykytilanteesta.” Huolimatta näiden kahden
tähtitieteilijän lausunnoista, tieteen valtavirta ei muuttanut
suuntaansa.

rologinen symboliikkakin on
omalla tavallaan pätevää ja jonka avulla voi viestiä asioita. Sellainen mahdollisuus muistuttaa
fyysikko David Bohmin (19171992) teoriaa, jonka hän nimesi
”Implicate Order” – implikoitu
järjestys, joka toimii universumissa ulkoisesti näkyvän ja toimivan fysikaalisen järjestyksen
”alakerrassa”. Implikoidun järjestyksen teoria sisältää erittäin
kokonaisvaltaisen
kosmisen
näkemyksen; se yhdistää kaiken kaikkeen muuhun. Periaatteessa mikä tahansa yksittäinen
elementti voisi paljastaa "yksityiskohtaista tietoa jokaisesta
muusta elementistä maailmankaik keudessa". Bohmin
teorian keskeinen perimmäinen teema on "olemassaolon
kokonaisuuden katkeamaton
kokonaisuus jakamattomana
virtaavana liikkeenä (holomovement) ilman rajoja".
Filosofian historiassa on pitkään jauhettu kysymystä siitä,
ovatko yleiskäsitteet tosia vai
eivät. Nykyään valtavirtaus, johon erityistieteet ovat varmasti
vaikuttaneet, on vienyt vastakkaiseen suuntaan. Yleiskäsitteet
eivät ole reaalisia, sanovat partikularismin kannattajat. Sinisyyden yleiskäsitteen vastinetta ei ole todellisuudessa, vain
nimi esiintyy ihmisten mielissä.
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Astrologian tosi olemus?
Astrologian ”tosi olemus” on
avoin kysymys, mysteeri, joka
kerää myös tuoreita spekulaatioita. Monet ovat ehdottaneet
todellisuuden mallia, joka ei yksinkertaisesti ole yksinkertainen,
vaan vähintään kaksinkertainen. 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-
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Nominalismin vastakohtaa on
kutsuttu partikularismiksi tai
käsiterealismiksi, jonka mielestä käsitteiden, kuten 'valtio'
tai 'demokratia', muodot ovat
olemassa itsenäisinä abstraktissa todellisuudessa. Tuntuisi siis
luontevalta yhdistää käsiterealistinen kanta filosofiseen idealismiin, joka korostaa muutenkin mielen (hengen) itsenäistä
osuutta olemisen perustana.
Astrologia, joka pelaa pitkälti
abstrakteilla kategorioilla kuten
’merkit’, ”huoneet”, ”planeetat”, ”aspektit”, on vahvasti sekä
idealistiseen että käsiterealistiseen näkemykseen perustuva
oppi.
On olemassa astrologinen
totuus, mielen heijastus, josta
kaikki astrologisen aparaatin
osatekijät ovat riippuvaisia. Astrologia käyttää tämän totuuden
välittämiseen käsitteellisiä luokkia, jotka perustuvat laadullisiin
abstrahoituihin eroihin kuten
eläinradan merkkien kuvaukset
vuodenaikoihin. Suhde fyysiseen todellisuuteen on olemassa, mutta sitä ei voi ottaa
kirjaimellisesti tai syy ja seuraus
– periaatteen kautta ymmärrettynä. Mutta ongelmia on
tässäkin. Jotkut väittävät, että
astrologia on syntynyt havainnoista ja siten luonnosta, mutta
on selvää että näitä havaintoja
on sovitettu jo olemassa oleviin
abstrakteihin kategorioihin (”X
on tyypillinen Härkä, kokkaa
mielellään ja vartioi omaisuuttaan tarkasti”).
Jos voisimme poistaa mielestämme kaiken astrologisen
ennakkotiedon ja aloittaisimme
alusta vain tekemällä havaintoja
ihmisistä, emme ehkä koskaan
saisi rakennettua nykyisen kaltaista astrologista järjestelmää,
vaan ihmisten käyttäytyminen
ja ’olemus” vaikuttaisivat olevan satunnaista ja kaoottista.
Kuka sanoi ensimmäisenä, että
maailman järjestys löytyy taivaan ilmiöistä?
Dane Rudhyarin (18951985) tavoin monet ovat ym-

astrologia on epätäydellinen väline, ja sen tarkkuutta koskevat
väitteet ovat usein liioiteltuja,
kuten ovat myös väitteet monissa ”oikeissa” tieteissä, mutta
tehtävä, joka liittyy aikaan ja
siinä olemisen ymmärtämiseen,
on oleellinen. Platonista lähtien
aika on ollut filosofien keskeinen 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 häneltä, mitä hän tarkoitti.
Syntyä jonakin aikana tarDane Rudhyar
koittaa olemassaolon alkua
tietyissä alkuehdoissa, joita
ovat biologinen perimä ja elimärtäneet astrologian olevan nympäristö, mutta sen suuidealistinen oppi ihmisen kyvys- rimman taustan suo kosminen
tä järjestää todellisuuden kaa- ympäristö planeettoineen. Se
osta mielekkyyttä synnyttäviin on vähiten tunnettu ympärisluokkiin. Hän korosti aina eroa tö ihmiselle. Ihmisen nykyinen
kosmologi”ymmärtämisen” (understan- asennoituminen
ding) ja merkityksen (meaning) seen tutkimiseen ei vain anna
välillä. Ymmärrystä välittävät oikeita vastauksia ihmisen ja
merkit (signs), mutta merki- maailman väliseen suhteeseen.
tyksiä symbolit. Symboleilla on Ihminen ymmärtää suuria kokyky yhdistää erilaisia yleisinhi- konaisuuksia heikosti tai ei olmillisiä tilanteita, tuntemuksia lenkaan. Ja toinen sokea piste
ja kokemuksia ja saada aikaan on oma sisäisyys. Siinäkin on
myös psyyken liikahduksia. Ast- syväavaruutta tutkimatta.
Kauan sitten ihmiset olivat
rologia ei ole pelkkää informaatottuneet siihen, että astrologia
tiota koodattuna karttoihin.
perustuu simppeliin ajatukseen:
ihminen ja maailma kuuluvat
Astrologia – onko se pysyvästi yhteen. Astrologialla ei ole ykroskakorissa?
sinoikeutta tähän ideaan, vaan
se toistuu ympäri maailman
Juuriltaan astrologia on siis erilaisissa uskonnollis-mystisisidealistinen filosofinen näke- sä perinteissä. Ihminen on osa
mys ihmisen ja maailman yh- kokonaisuutta, mutta ei atoteen kietoutumisesta. Mutta mistisessa mielessä vaan aktiise on myös käytännöllinen visessa mielessä sanoen, että
järjestelmä, jolla tutkitaan ja mikä tapahtuu omassa kosmikuvataan ajan luonnetta ja sessa lähiympäristössä, aurinpaikkaamme sen muuttuvassa kokunnassa, heijastuu ihmisiin
kehyksessä. Se tapahtuu jaka- peilikuvan lailla. Ihmisessä on
malla ympyrä yhtäsuuriin osiin, jotain samaa kuin maailmankahteentoista eläinradan merk- kaikkeudessa. Ihminen on osa
kiin, kahteentoista huoneeseen kokonaisuutta ja kokonaisuus
ja osittamalla ympyrä (360 as- on ihmisessä. Tosiseikat puoltetta) niin, että saadaan aspek- tavat tätä ajatusta, sillä ihminen
teja planeettojen välille. Sinänsä on rakennettu samoista fyysi-
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sistä perusaineksisista kuin planeetat ja tähdet. Tähtitieteilijä
Carl Sagan kirjoitti: "me kaikki
olemme tähtiainesta”. Amerikkalaiset ilahtuisivat, jos huomaisivat olevansa tähtiainesta
kosmisessa saippuaoopperassa.
Monet ajattelijat ja visionaariset
näkijät ovat saman asian todenneet kuten myös runoilija Paul
Valery: ”Maailmankaikkeus on
rakennettu syvällisen symmetrian varaan, joka on läsnä myös
meidän mielessämme”.
Mutta teoriaa voi viedä
eteenpäin kuten Sean Kelly,
holistinen kosmologi, joka kirjoittaa: ”Kyse ei ole vain siitä,
että fyysinen "materiaali", josta
meidät on tehty, on erottamattomasti kudottu koko kosmoksen monimutkaiseen kudokseen,
vaan että juuri tämä aine, joka
joissakin tapauksissa salaperäisellä tavalla synnyttää tai ainakin helpottaa kokemuksemme
syntymistä, on myös (monimutkaisella tavalla) yhteisesti muodostunut kokemuksestamme...
Osallistumme siihen jäseninä
kosmisessa kokonaisuudessa tai
kaikkeudessa, ja me osallistumme tämän kokonaisuuden ilmenemiseen tai toteutumiseen”.
Mekanistis-materialistinen
tiede ei tällaisista ideoista innostu. Jotta aurinkokunta planeettoineen vaikuttaisi maanpäälliseen elämään ja ihmisiin,
pitäisi löytää jokin todettava ja
mitattava voima tai useampi,

joka sitoo maan, Kuun, Auringon ja planeettojen voimat toisiinsa syyn ja seurauksen kautta. Tällaista fysikaalista yhteyttä
ei ole tähän päivään mennessä
löydetty. Monet astrologit ovat
sitä mieltä, että sellaista ei koskaan löydetä, vaan astrologian mysteeriä pitää avata aivan
muualta, ihmismielen ja materiaalisen maailman yhteen
kietoutumisesta. Sen mukaan
astrologiassa ei ole kyse materiaalisista voimista, joita planeetat säteilevät, vaan mielen
ja maailman yhtenäisyydestä,
jossa planeetat ovat käsitteellisiä indikaattoreita ei-avaruudellisessa mielen ja maailman
yhteisessä jatkumossa.
Jos näin on, jäljelle jää valtavia kysymyksiä. Klassinen
ongelma mielen ja ruumiin
välisestä suhteesta on edessä.
Jos ne eivät olekaan kuin kaksi
erillistä maailmaa kuten Descartes (1596-1650) esitti, vaan
kaksi aspektia jostakin vielä
määrittelemättömästä
kokonaisuudesta kuten puolestaan
Spinoza (1632-1677) sanoi.
Kun häntä haastoivat tyystin
materialistinen filosofi Hobbes (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-
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le filosofian ratkaisemattomalle
kysymykselle. Tänä päivänä psykologit ja muodikkaat kognitiotieteilijät (kuten Daniel Dennet)
ovat tietysti omasta mielestään
ratkaisseet tämänkin kysymyksen materialistisen tulkinnan
(ennakko-oletuksen) kautta.
”Niin ylhäällä kuin alhaalla,
niin ulkona kuin sisällä.” Ikivanha hermeettinen totuuslause on jäänyt kummittelemaan
esoteeristen oppien historiaan.
Useimmat oppineet pitävät sitä
vain analogisena korulauseena ilman konkreettista sisältöä.
Mutta se syntyi aikana (kenties
+ 200-luvulla) jolloin ihmisen
jaa maailman ykseys vielä koettiin voimakkaana. Ylhäällä on
Makrokosmos, suuri Maailma
ja alhaalla ihmisen Pieni maailma. Sana makrokosmos tulee
kreikan kielen sanasta makros
kosmos, "suuri maailma"; maailmankaikkeus kokonaisuutena. Mikrokosmos tulee kreikan
sanasta mikros kosmos, "pieni
maailma"; ihminen, joka ymmärretään pienoisuniversumina). Nämä kaksi ovat kietoutuneet yhteen.
Toisin sanoen lause voidaan
tulkita niin, että "Yläpuolella"
viittaa luontoon ja kosmokseen,
ja "Alapuolella"-osa viittaa siihen, mitä tapahtuu meidän
ihmisten sisällä, eli henkilökohtaiseen subjektiiviseen kokemukseemme elossa olemisesta.
Mikrokosmoksen ja makrokos-
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Rudolf Steiner

Ken Wilber

moksen suhdetta kuvaa hienosti Rudolf Steiner sanoessaan:
"Jos haluat todella tuntea
maailman, katso syvälle omaan
olemukseesi, Jos haluat todella
tuntea itsesi, ole aidosti kiinnostunut maailmasta."
Voisi sanoa idealismin perintöä ajatellen, että voisimme
löytää hedelmällisen maaperän ajattelulle, joka ottaa huomioon tajunnan moninaiset
kerrokset ja niiden suhteet toisiinsa. Sellaisen skeeman tarjoaa amerikkalainen filosofi Ken
Wilber, joka on monissa teoksissaan (mm. A Brief History
of Everything, 2006) on luonut
koko luomakunnan läpi ulottuvan hierarkkisen olemassaolon
järjestelmän, joka nojautuu
vahvasti idealistisen filosofian
perinteelle ja esoteerisille perinteille. Vaikka maailman oliot
(kasvi-eläin-ihmiskunta) ovat
jakautuneet moniin kategorioihin, kaikilla on yhteys toisiin
ja ne osallistuvat kaikki evoluution liikkeeseen kohti korkeampia henkisiä tasoja. Niiden
kautta Ideamaailma saa muotoa. Astrologinen kartta antaa
näkymän siihen, millaiselle
puolapuulle elämämme asettuu evoluution tikkailla.
Tänä päivänä meillä on astrologiassa filosofi ja suurten synteesien tekijäksi ilmaantunut
Richard Tarnas (s. 1950), jonka monumentaalinen Cosmos
and Psyche (2006) on laaja

katsaus hitaiden planeettojen
sykleihin ja niiden paralleeleihin länsimaiden historiassa.
Tarnaksen pääidea arkkityyppisen historiankirjoituksen saralla
on ollut pitkään korostaa sitä,
miten länsimainen kulttuuri
on edennyt vieraantumisessaan
maailmasta ja maailmankaikkeudesta pitkälle. Ihmisen ja
kosmoksen suhteen uudelleen
elävöittäminen voisi lopettaa
tämän vieraantumisen. Astrologialla voisi olla siinä suuri
rooli. Alienaatio suuresta maailmasta on pimentänyt näkymiämme niin, että emme ole
havainneet että olemme tuhoamassa maapallomme elämän.
Meidän katseemme on ollut
kiinnittyneenä
evoluutioon,
kehitykseen, Prometheuksen
myytin mukaiseen kykyymme
ottaa koko elämä omiin käsiimme ilman suhdetta maailmankaikkeuteen tai jumaliin
tai saunatonttuihin – mutta
miltä tulos näyttää nyt? Ei edes
1960-luvulta alkanut nuorten
sukupolvien kiinnostus muiden kulttuurien filosofioihin
ja elämännäkemyksiin tuonut
tarvittavaa suunnan muutosta.
Tarnas kirjoittaa: ”Nyt ihmisen
psyyke koetaan äärettömän
syrjäytyneeksi
saarekkeeksi
valtavassa, merkityksettömässä universumissa, joka ei merkitse mitään muuta kuin sen,
minkä ihminen sille suo”. Ihminen on ottanut ylpeästi elämän

mielekkyyden määrittelyn itselleen ja on päätynyt umpikujaan: mielekkyyttä ei ole.
Näiden virtausten jälkeen
on esiintynyt toisenlaista filosofisluonteista
teoretisointia. Mainitsen Patrick Curryn
(2007) osuuden, joka korostaa astrologian ekologisten ja
fenomenologisten tulkintojen
merkitystä. Myös ranskalaisen
filosofin Merleau-Pontyn ajatuksia on tulkittu astrologian viitekehyksessä. Mm. David Abram
on kehittänyt ajatuksia ”aistien
vuoropuhelusta
kosmoksen
kanssa”.
Euroopan ulkopuolella idealismin kaltaiset filosofiat kukoistivat 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 ympäristönsä keskittyen omiin
asioihinsa ja ihmiskunta voi
unohtaa kosmisen ympäristönsä ja samalla suhteensa omaan
maapalloonsa ollen keskittynyt
kasvattamaan hyötyään ja menestystään. Mutta unohdukset tulevat kalliiksi. Henkisesti
köyhä ihminen on se, jolla ei
ole henkisiä yhteyksiä muuhun
maailmaan eikä maailmankaikkeuteen.
Voisi kysyä: kun länsimainen
ajattelu ja erityisesti kova luon-
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nontiede on aina pitänyt johtotähtenään reduktiota, (pelkistystä, jossa löydetyt tosiseikat
pyritään puristamaan matemaattiseen kaavaan kuten E =
mc2), eikö juuri tat twam asi ole
lyhyydessään paras esimerkki
juuri reduktion voimasta? Ongelma on siinä, että sen varaan
ei voi rakentaa eikä se luo tekniikkaa. Suuret idealistiset perusoivallukset näyttävät voimattomilta suomaan inspiraatiota
nykyihmisille ja reduktiiviset
luonnontieteet, jotka löytävät
totuutensa viime kädessä empiiristen kokeiden myötä, ovat
ottaneet niiden aseman – voisi
sanoa että ”ovat ryöstäneet” niiden aseman.

Arthur Koestler (1905-1983),
tunnettu reduktion kriitikko sanoi: ”Idiootit ovat vallanneet
tieteen” tarkoittaen ortodoksisia
tieteilijöitä, jotka olivat muuttuneet dogmaattisiksi reduktion
kannattajiksi. Reduktiivisen tieteen ylivallan vuoksi myös astrologian arvostus maailmassa
on vähäinen eikä sekään aina
perustu oikeisiin, kestäviin mielikuviin 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 tiedekäsitystä ankarasti ruotiva kirja
Mieli ja kosmos, jossa nostetaan
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todellisuuden perusteiksi sekä
aineelliset että henkiset tekijät.
Kirjan alaotsikko on kuvaava:
Miksi materialistis-darwinistinen luontokäsitys on lähes varmasti epätosi. New Age-tyyppisestä ”henkisyydestä” on ollut
yhtä paljon haittaa kuin hyötyä
astrologian
ymmärtämiselle.
Kun jokin ajatusmalli saa vallan itselleen, se väärinkäyttää
valtaansa. Näin myös nykyinen
tiede on tehnyt ja yhä tekee. Se
arvostelee menneitä filosofioita
ja oppeja surutta ja paiskaa niitä roskakoriin - mutta eikö kuitenkin nykyisen rationaalisen
selitysaparaaatin tule käymään
aikojen saatossa samoin: roskakori odottaa.

Kirjallisuutta
Ahlman, Erik: Ihmisen probleemi, Gummerus, 1982.
Fechner, Gustav: Kirjanen kuolemanjälkeisestä elämästä, Otava, 1929.
Hildreth, Sally: Deep ecology and Western Astrology: The Kuiper Belt and Cosmological Mystery, MA Thesis, University of West Georgia, 2017- nettiosoite: http://www.
cosmocritic.com/pdfs/Hildreth_Sally_Deep_Ecology_Western_Astrology.pdf
James, William: Todellisen moneus, Basam Books, 2021
Koestler, Arthur: A summing Up, Picador, 1979.
Luoma, Matti: Länsimaiden kaksi uskontoa: Kristinusko ja rationalismi, WSOY 1991.
Monk, Ray & Raphael Frederic, toim.: Suuret Filosofit II, Otava,2008.
Nagel Thomas: Mieli ja kosmos. Basam Books 2012.
Rudhyar, Dane: The Astrology of Transformatiobn – A Multilevel Approach
Quest Book, 1984.
Shaffer, Jerome: Philosophy of the Mind, Prentice-Hall Inc, 1968.
Scruton, Roger: Spinoza, Oxford University Press, 1986.
Shaffer, Jerome: Philosophy of the Mind, Prentice-Hall Inc, 1968.
Schwegler, Albert: Filosofiens Historia I dess Grunddrag, Söderström, 1924.
Tarnas, Richard: Cosmos and the Psyche, Plume, 2007.
Tarnas, Richard: The Passion of the Western Mind, Pimlico, 1991.
https://www.brainyquote.com/quotes/authors/p/paul_valery.html
Wilber, Ken: A Brief History of Everything, Shambhala, 1996,2000.

RAIMO NIKULA
Raimo Nikula syntyi 1951 Pyhäjoella. Hän tutustui ensi kerran astrologiaan 1973. Astrologia 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 alkoi perehtyä astrologiaan laajemmin. Astrologin työn ja opetuksen ohella on syntynyt alan kirjallisuutta 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 rautaisannoksen" 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 menee. Siinä on 116 A4-sivua, kirjan sivuiksi muutettuna kaksi kertaa enemmän.

13

Astro Logos 114 kesä 2022

Kirsti Melto

wikipedia

SEDNA
wikimedia commons

creative commons

Sedna-veistos, Suomen Kansallismuseo

Mike Brown
Sedna on yksi merkittävimmistä 2000-luvulla löydetyistä
uusista taivaankappaleista aurinkokunnassamme. Sen löysi
yhdysvaltalainen tiimi tähtitieteilijä Mike Brownin johdolla
marraskuussa 2003 ja se tuli
tietoisuuteemme maaliskuussa 2004, kun Mike Brown piti
lehdistötilaisuuden
asiasta.
Tuolloin Sedna oli kaukaisin ja
kooltaan suurin aurinkokunnastamme löytynyt kappale
Pluton löytymisen jälkeen, ja
sen kiertorata oli aivan omaa
luokkaansa.
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Tähtitieteilijä Mike Brownin
syntymäkartalla (s. 5.6.1965,
14:35 CST +6:00, Huntsville, Alabama) Venus Kaksosten
merkin viimeisessä asteessa on
tarkassa kuusiossa Sednaan Oinaan viimeisessä asteessa. Sedna oli löydettäessä 17 astetta
Härkää (teleskoopin ottama
kuva 14.11.2003, 06:32:57
UT +0:0, Palomar Mountain,
Kalifornia) transitoiden Brownin Neptunusta Skorpionissa,
Marsia Neitsyessä ja Saturnusta
Kaloissa. Hänen aurinkokaarimenetelmällä tuohon päivään
edistetty Sednansa oli yhtymässä hänen radix-Merkuriukseensa 7 asteessa Kaksosia.
Koska uusi pikkuplaneetta
oli aurinkokunnan kaukaisin
ja kylmin paikka, se nimettiin
inuittien mytologiasta Jäämeren pohjassa asuvan jumalattaren, Sednan mukaan. Sedna
on luonut merieläimet. Jo pian
kappaleen löytymisen jälkeen
Mike Brown kuvaili Sednaa tieteellisesti kaikkein tärkeimmäksi Neptunuksen takaiseksi löydöksi, koska sen epätavallisen
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kiertoradan ymmärtäminen todennäköisesti tulisi tuottamaan
arvokasta tietoa aurinkokunnan
alkuperästä ja varhaisesta kehityksestä. Merkittäviä asioita
onkin jo opittu. Sednan myytti
ja astrologia voivat auttaa meitä
ymmärtämään myös planeettamme tulevaisuutta ja omaa
vaikutustamme siihen. Sedna
on näinä aikoina ajankohtainen
ja merkityksellinen niin astronomisesti kuin astrologisestikin,
kuten tuonnempana artikkelista tulee ilmenemään.

Myytti
Mytologiassa Sedna oli kaunis
nuori tyttö, joka asui isänsä
kanssa. Sednalla oli paljon kosijoita, mutta hän torjui heidät
kaikki. Perheessä oli pulaa ruoasta, joten kun seuraava hyvin
toimeentulevan näköinen metsästäjä saapui kosimaan ja vakuutti pitävänsä Sednasta hyvää
huolta, lupasi isä tytön hänelle.
Mies vei tytön kotiinsa saarelle,
missä paljastui, että sulhanen

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 kajakillaan. Lintu lähti heidän peräänsä ja nostatti siiveniskuillaan
kauhistuttavan myrskyn, joka
melkein kaatoi kajakin. Hengenhädässä ja pelastaakseen
itsensä, Sednan isä heitti tytön
kajakista hyiseen mereen. Sedna
yritti tarrautua sormillaan kajakin laitaan. Isä hakkasi Sednan
jäiset sormet irti, jolloin tämä ei
enää pystynyt pitämään kiinni.
Sednan sormista syntyivät hylkeet, mursut ja valaat. Loukattuna ja raivoissaan Sedna vajosi
valtameren pohjaan ja muuttui
meren mahtavaksi jumalattareksi. Ilman sormiaan Sedna ei
enää pysty itse puhdistamaan
hiuksiaan, joten onneton Sedna
nostattaa myrskyjä ja estää ihmisiä saamasta ravintoaan merestä. Shamaanin täytyy silloin
vierailla hänen luonaan merenpohjalla ja kammata hänen sotkuinen 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 nukkuessa. Toisen mukaan Sedna voi
paitsi estää ihmisiä saamasta
elantoaan merestä, myös lähettää heille sairautta.1) Yhdessä
mielestäni
vaikuttavimmista
kerrotaan, että ihmisten kiittämättömyys, rikotut lupaukset ja
synnit kertyvät Sednan hiuksiin.
Kun taakka kasvaa liian suureksi, lähettää Sedna nälkää ja
sairautta ihmisille, jolloin shamaanin täytyy laskeutua hänen
luokseen kampaamaan hänen
hiuksiaan. Shamaanin palattua takaisin kerääntyy yhteisö
hänen ympärilleen. Yksitellen
ihmiset tunnustavat rikkomuksensa, mukaan lukien rikokset
luontoa vastaan. Kun salaisuudet on kerrottu, on Sedna taas
tyytyväinen ja vapauttaa merenelävät ihmisten ruoaksi.2)

Sedna astronomisesti
Kokonsa puolesta Sedna on
todennäköisesti kääpiöplaneetta. Väriltään se on yksi punaisimmista kohteista, lähes yhtä
punainen kuin Mars. Sedna
kiertää Aurinkoa Kuiperin vyö-

NasaScience
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hykkeen takana, aurinkokuntamme kaukaisimmilla alueilla.
Kiertorata on äärimmäisen
pitkänomainen ellipsi, ja ajallisesti yksi Sednan kierros vie
aikaa peräti 11 400 vuotta. Edes
ollessaan radallaan lähimpänä
Aurinkoa (perihelissä) se ei tule
Neptunuksen lähelle, eikä kosketa Kuiperin vyöhykettäkään.
Sedna tulee periheliin vuonna
2076. On ehdotettu avaruusluotaimen lähettämistä sitä tutkimaan sen lähestyessä.
Kun Sedna edellisen kerran
oli radallaan näillä samoilla vaiheilla, oli maapallo vasta sulamassa ja ilmasto lämpenemässä viimeisimmän jääkauden
jälkeen. Jääkauden päättyessä
Suomi oli suurelta osin veden
peitossa ja jää peitti ainakin vielä Lappia. Viro oli luultavasti jo
asutettu, mutta Suomeen asutus tuli hiukan myöhemmin.
Astrologisella kartalla Sednan
pitkä kiertorata näkyy omalla
tavallaan. Sedna vietti Kalojen
merkissä noin 230 vuotta ja Oinaan 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 vuotta. Kaksosten merkissä se tulee
olemaan 43 vuotta, ja Ravussa, jolloin se on lähimmillään
Aurinkoa, se viettää 40 vuotta.
Sen jälkeen kussakin merkissä
vietetty aika alkaa taas pidentymään, kunnes kartan vastakkaisen puolen merkeissä kuluu
tuhansia vuosia. Nyt Sednan ollessa lähellä Aurinkoa me voimme kokea sen transiitteja, mutta
ratansa kauimmaisessa osassa
äärimmäisen hitaasti liikkuessaan se on kuin kiintotähti.
Elämme nyt siis täysin ennen
kokemattomia aikoja!
Sednan kaltaisia kohteita on
löydetty sittemmin kaksi lisää
ja luultavasti niitä on vielä paljon enemmänkin. Yhdessä jo
löydetyt kolme muodostavat
sednoidien luokan, joka on yksi
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ETNOjen (extreme trans-Neptunian object) alaryhmä. Joidenkin kappaleiden kiertoradat
eivät vaikuta sattumanvaraisilta,
vaan siltä kuin niihin vaikuttaisi ennestään tuntematon
aurinkokunnan planeetta. Tietokonemallinnuksiin perustuvat laskelmat tukevat oletusta
massaltaan kymmenkertaisesti
Maan massan suuruisen planeetan olemassa olosta, mutta
teleskoopin avulla ”Planeetta
Yhdeksää” ei toistaiseksi ole
vielä onnistuttu havaitsemaan.
Astronomit, etunenässä Mike
Brown, jatkavat etsintöjä.

Sedna astrologiassa
Eräs ensimmäisiä Sednaa tutkineita ja ajatuksiaan sen merkityksestä julkaisseita astrologeja
on hollantilainen Karen Hamaker-Zondag. Hän on todennut:
”Uusien planeettojen löytyminen on osa kollektiivisen
tiedostamattoman suurempaa
liikettä. Niin kuin ylhäällä, niin
myös alhaalla! Niin monien
uusien kohteiden löytyminen
meidän aikanamme on todella tärkeää, ja astrologien tulisi
sitä käsitellä. Koska kollektiivinen 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 todellisissa myyteissä, mikä jo sinänsä tekee heistä arkkityyppisiä,
vaan myös siksi, että heidän tarinansa heijastavat inhimillisiä
ongelmia.”3)
Karen Hamaker-Zondagin
syntymäkartalla (s. 2.12.1952,
13:30 CET -1:00, Schiedam,
Alankomaat) Sedna on 24 astetta Oinasta sekstiilissä Kuuhun Kaksosissa, kolmiossa Plutoon Leijonassa ja oppositiossa
Saturnus/Neptunus-yhtymään
Vaa’assa.
Sednan myytti ja sen monet
variaatiot tarjoavat runsaasti
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Karen Hamaker-Zondag
vuonna 1989.
aineksia tulkintaan. Planeetan
äärimmäisen pitkä kiertorata
viittaa kokonaisten sukupolvien yli ulottuviin kokemuksiin
ja kollektiivisuuteen. Yhdeksi vahvimmista aiheista nouseekin ihmisen ahneudesta ja
luontoa kohtaan osoittamasta
piittaamattomuudesta johtuvat
seuraukset, eli ilmastonmuutos
siihen liittyvine ilmiöineen.
11. – 14.5.2009 Indonesiassa järjestetyn Maailman valtamerikonferenssin tarkoitus oli
nostaa tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksesta valtamerten tilaan sekä kehittää
yhteisymmärrystä ja lujaa sitoutumista kestävään kehitykseen
merten osalta. Vuoden 2009
tärkeä astrologinen tapahtuma
oli toukokuussa tarkimmillaan
ollut Jupiterin, Neptunuksen ja
Kheironin kolmoisyhtymä Vesimiehen merkissä. Konferenssin 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 henkilökartoilla voi merkitä kiinnostusta arktista aluetta tai mereen
liittyviä asioita kohtaan, tai
ehkä vain yksinkertaisesti vahvaa vetoa pohjoisen maisemiin.
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Esimerkiksi laulaja Antti
Tuisku (s. 27.2.1984, Rovaniemi), ”pohjoisen poika”, on
useissa eri yhteyksissä kertonut vahvasta kaipuustaan kotiseudulleen pohjoiseen, minne
hänellä on tarve säännöllisesti
palata lataamaan akkujaan. Hänen oman kuvauksensa mukaan Rovaniemi on hänelle
turvasatama, joka muistuttaa
elämän tärkeimmistä ja olennaisimmista asioista.4) Antti
Tuiskun Jupiter Kauriissa on
kolmiossa Sednaan Härässä,
painottaen Sednan merkitystä
hänen elämässään. Jupiter on
lisäksi väljässä yhtymässä hänen Aurinkomerkkinsä hallitsijaan Neptunukseen. Tuiskun
Kalat-Aurinko on sekstiilissä
Jupiteriin sekä Sednaan, toisin
sanoen hänen Aurinkonsa on
Jupiterin ja Sednan keskipisteessä, yhdistäen näiden planeettojen merkityksen hänen
minuuteensa.

Ympäristöaktivismia
Yhdysvaltalaisen
meribiologi
ja kirjailija Rachel Carsonin
(27.5.1907, 02:00 EST +5,
Springdale, Pennsylvania) Äänetön kevät –nimisen teoksen
julkaiseminen vuonna 1962
katsotaan usein maailmanlaajuisen ympäristöliikkeen alkuajankohdaksi. Carson kertoo
kirjassaan kemiallisten torjunta-aineiden
kulkeutumisesta
ekosysteemissä ja niiden vaikutuksista ihmisen terveyteen
ja luontoon. Kirja mm. vaikutti
myöhemmin DDT:n käytön
kieltämiseen
Yhdysvalloissa.
Rachel Carsonin radix-kartalla
Sedna on 1. huoneessa Oinaassa T-ristin kärkenä. Se neliöi
Uranusta Kauriissa ja Ceres/
Jupiter/Neptunus-yhtymää
Ravussa. Lisäksi mm. myrkkyihin yhdistetty kentauri Pholus
Vaa’assa täydentää kuvion Isoksi ristiksi. Carsonin Merkurius
Kaksosissa on sekstiilissä Sednaan.

wikipedia

Rachel Carson ja kirjan ilmestyminen
Äänetön kevät -kirjan julkaisu alkoi 16.6.1962 The New
Yorker –lehdessä julkaisusarjana.5) Sedna oli tuolloin Oinaan merkin lopussa neliöiden
Rachel Carsonin Kuun solmuja
Rapu/Kauris-akselilla. Carsonin
aurinkokaariedistetty Sedna oli
Kaksosissa yhtymässä hänen
syntymä-Aurinkoonsa,
joka
puolestaan oli edistetyllä kartalla Ravun merkin lopulla yhtymässä hänen syntymäkarttansa
Kuun noususolmuun. Kirjasta
tuli myyntimenestys.
YK:n kansainvälistä Äiti
Maan päivää vietetään vuosittain 22. huhtikuuta tarkoituksena järjestää kansalaistoimintaa
puhtaan luonnon ja elinympäristön 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 kartalla Auringon ja Sednan yhtymä
Härän merkin alussa, johon

Jupiter Skorpionissa oli vastakkain.6)
Kansainvälisen
ympäristöjärjestö Greenpeacen tavoitteena on varmistaa maapallon
kyky ylläpitää elämää kaikessa
monimuotoisuudessaan.
Järjestön edeltäjä oli vuonna
1970 perustettu Don’t Make A
Wave –komitea. Nimi muutettiin myöhemmin Greenpeace
Foundationiksi (4.5.1972, Vancouver, Kanada). Järjestö itse
katsoo toimintansa alkaneen jo
siitä, kun Don’t Make A Wave
–komitean vuokraama kalastusalus Phyllis Cormack lähti merimatkalle kohti Alaskaa
protestoimaan Yhdysvaltojen
ydinkokeita (15.9.1971, Vancouver, Kanada). Molempina
edellä mainittuina ajankohtina
Sedna oli Härän merkin alussa. Phyllis Cormackin lähtiessä
matkaan hoivaaja Ceres Ravun
viimeisessä asteessa neliöi Sednaa. Viestinviejien ja matkamiesten suojelija Merkurius oli
Neitsyessä kolmiossa Sednaan,
ja
Jupiter/Neptunus-yhtymä
Jousimiehessä (pitkä merimat-
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ka) muodosti kvinkunssin Sednaan. Nimenvaihdoksen aikaan
seuraavana vuonna Sedna oli
neliössä Kuunsolmuakseliin.
Greenpeacen perustajajäsenistä Phyllis Cormackin Alaskan matkalla olivat mukana
mm. Jim Bohlen (4.7.1926
– 5.7.2010) ja Robert Hunter (13.10.1941 – 2.5.2005).
Jim Bohlenin syntymäkartalla
on Marsin ja Sednan yhtymä
Oinaassa. Se neliöi Aurinko/
Pluto-yhtymää Kuun noususolmulla Ravussa. Merimatkan
ja järjestön perustamisen aikaan Sedna transiittina oli yhtymässä Bohlenin Kheironiin
Härän merkin alussa. Myös
Robert Hunterilla on Mars/
Sedna-yhtymä Oinaassa. Hunterin radix-Aurinko Vaa’assa
on tarkassa oppositiossa hänen
Sednaansa. Lisäksi Jupiter Kaksosissa on sekstiilissä Sednaan.
Phyllis Cormackin lähtiessä
Vancouverista Aurinko transitoi
Hunterin noususolmulla ja neliöi hänen Jupiteriaan.
Terry A. Simmons (12.4.1946
– 14.11.2020) ei ollut Green-
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Greenpeace

Paul Watson
peacen perustajajäseniä, mutta hän oli ollut Don’t Make A
Wave –komitean toiminnassa
mukana ja osallistui myös Alaskan matkaan. Simmonsilla on
aivan tarkka Aurinko/Sedna-yhtymä Oinaassa, mihin Jupiter
Vaa’assa on tarkasti oppositiossa.
Paul Watson (s. 2.12.1950,
Toronto, Kanada) on kansainvälisesti tunnettu luontoaktivisti, joka on ollut puolustamassa
delfiinejä ja yrittänyt estää laitonta valaanpyyntiä. Hän on
myös yksi Greenpeacen perustajista. Watsonin syntymäkartalla on Tulikolmio, jonka muodostavat Sedna Oinaassa, Pluto
Leijonassa ja Merkurius/Kheiron/Pallas-yhtymä Jousimiehessä (Pallas, taktikoinnin mestari). Sedna on neliössä Marsiin
Kauriissa ja oppositiossa Neptunukseen Vaa’assa. Watsonin
perustamaa Sea Shepherd Conservation Societya on jopa syytetty ekoterrorismista sen käyttämien taktiikoiden takia.

Naparetkiä
Myytit tuskin koskaan toteutuvat kirjaimellisesti kenenkään
elämässä. Kun Mike Brown
15.3.2004 lehdistötilaisuudessa

Astro Logos 114 kesä 2022

Greenpeacen Phyllis Cormack-alus
kertoi Sednan löytymisestä, me
Suomessa olimme ällistyneitä,
sillä seurasimme parhaillaan
noin 15 vuotta aikaisemmin
Suomeen muuttaneen ranskalais-suomalaisen
naparetkeilijä Dominick Arduinin jo
päiväkausia jatkuneita etsintöjä
hänen kadottuaan Arkitsella
niemellä, josta kulkee reitti läpi
jäätyneen avomeren maantieteelliselle pohjoisnavalle. Arduin halusi olla ensimmäinen
nainen, joka yksinään hiihtäen
saavuttaisi pohjoisnavan. Tapauksessa oli joitain uskomattomia samankaltaisuuksia Sednan myytin kanssa.
Dominick Arduinin aikaisempi yritys pohjoisnavalle
maaliskuussa 2003 oli keskeytynyt hänen pudottuaan hyiseen
veteen. Paleltumien johdosta
häneltä jouduttiin amputoimaan useita varpaita. Maapallon lämpeneminen vaikuttaa
merijäiden pienenemiseen, eikä
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meri ollut jäätynyt kunnolla,
vaan valtava avoveden alue oli
ylitettävä ensin kajakilla. Arduin lähti toiseen yritykseensä
5.3.2004, mutta yhteys häneen
katkesi jo seuraavana päivänä.
Hänen uskotaan vajonneen
Pohjoiseen jäämereen. Helikopterietsinnät päättyivät tuloksettomina 21.3.2004.
Dominick Arduinin syntymäkartalla (7.2.1960, Pariisi, Ranska – maaliskuu 2004) Aurinko
on 17 astetta Vesimiestä. Hänen
Sednansa 26 astetta Oinasta on
tarkassa aspektissa useisiin planeettoihin hänen kartallaan, joten ei ihme että hän tunsi vetoa
pohjoiseen. Sedna on sekstiilissä Merkuriukseen ja Kheironiin
Vesimiehessä, kolmiossa Jupiteriin Jousimiehessä, ja aspektissa
myös Kuunsolmuihin Neitsyessä ja Kaloissa, kaikki em. planeetat merkkiensä 26 asteessa.
Astronomi Mike Brown havaitsi Sednan ensimmäisen

Arduin-pimennys ja katoaminen
Seura-lehti

kitys on laajentunut tarkoittamaan yleisemminkin äkillistä ja
aikaisemmin havaitsematonta
uhkaa. Hitaasti liikkuva Sedna
oli edelleen 17 astetta Härkää
neliöiden Arduinin Aurinkoa.
Kun hänen syntymäkarttaansa
edistetään aurinkokaarimenetelmällä katoamispäivään, niin
edistetty Damocles on 26 astetta Vesimiestä aspektissa kaikkiin syntymäkartalla 26 asteessa
sijaitseviin planeettoihin. Hänen edistetty Aurinkonsa löytyy
Oinaspisteestä; vaikka Dominick Arduin ei saavuttanutkaan
Dominick Arduin
tavoittelemaansa ennätystä, sai
kerran 14.11.2003 otetuista radix-Aurinkoon ja lisäksi Pluto hän kuuluisuutta kuitenkin, vateleskooppikuvista. Mielenkiin- teki sekstiilitransiitin siihen.
litettavasti dramaattisen katoatoisesti muutamaa päivää aikaiDominick Arduinin satelliit- misensa johdosta.
semmin - ja Arduinin jo täyttä tilähettimen viimeinen heikAinoa ilman ulkopuolista tupäätä valmistautuessa toiseen ko signaali kuultiin 6.3.2004 kea molemmille navoille hiihtäyritykseensä - oli 9.11.2003 klo 06:36 UT.7) Tuolloin Da- nyt suomalainen on Kari ”Popkentaurin pis” Suomela (s. 29.8.1966,
tapahtunut Sedna-väritteinen mocles-niminen
täydellinen Kuunpimennys 16 kaltainen pikkuplaneetta oli Somero). Hän on käynyt myös
astetta Härkää, jolloin pimenty- 16 Vesimiestä transiittina yh- magneettisella pohjoisnavalla
nyt Kuu oli yhtymässä Sednaan tymässä hänen Aurinkoonsa. ja hiihtänyt Grönlannin halki.
Kuun noususolmulla ja kvin- Damokleen miekka on alkuaan Sedna oli vahvasti mukana nakunssissa Plutoon Jousimie- vertauskuva vallanpitäjien tur- paretkillä. Suomelan kartalla
hessä. Kuunpimennys ja Sedna vattomuudesta ja siitä, kuinka Mars Leijonan merkin alussa
tekivät tiukan neliön Arduinin valta voi kadota äkillisesti. Mer- aktivoi neliöllä Sednaa Härän
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Poppis ja naparetken alku

Poppis Suomela
ensimmäisessä asteessa. Neptunus Skorpionissa on yhtymässä
Kuunsolmuakseliin ja Uranus/
Pluto-yhtymä Neitsyessä on
kolmiossa noususolmuun Härässä.
Maantieteellisen pohjoisnavan valloituksen Poppis Suomela teki Laskuvarjojääkäripataljoonan ryhmässä, joka lähti
matkaan Kanadasta 5.3.2006.
Suomen lippu pystytettiin navalle 56 vuorokautta myöhemmin 29.4.2006. Lähtöpäivänä
oli kartalla T-risti, jonka muodostivat Jupiter Skorpionissa,
Neptunus Vesimiehessä ja Sed-

Astro Logos 114 kesä 2022

na Härässä, kaikki merkkiensä
18 asteessa. Jupiter/Sedna-oppositio asettui linjaan Suomelan solmuakselin kanssa, Sedna
noususolmulle ja Jupiter yhtymään Suomelan Neptunuksen
kanssa. Suomelan aurinkokaariedistetty Jupiter oli yhtymässä hänen radix-Aurinkoonsa 5
astetta Neitsyttä. Aurinkokaariedistetty Sedna 9 astetta Kaksosia oli yhtymässä lähtöpäivän
Marsiin ja täsmälleen lipunpystytyspäivän Auringon ja Marsin
keskipisteessä.
Etelänavalle Poppis Suomela lähti toisen naparetkeilijän
kanssa 11.11.2008 ja saavutti
sen 44 vuorokauden kuluttua
vuoden 2008 jouluaattona.
Neptunus ja Sedna liikkuvat
hyvin hitaasti, joten tämänkin retken alkaessa kartalla oli
T-risti, jossa ne olivat osallisena, ja joka transiittina vaikutti
Suomelan solmuakseliin. Tällä
kertaa Skorpionin merkissä oli
Jupiterin sijasta Aurinko. Transiittina samoissa asteluvuissa
oli lisäksi Jupiter Kauriissa ja
Saturnuksen ja Uranuksen op-
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positio Neitsyt/Kalat-akselilla.
Suomelan Aurinkokaariedistetty Uranus opponoi Skorpionin
ensimmäisestä asteesta hänen
radix-Sednaansa Härässä.

Merentutkimusta
Kapteeni
George
Naresin
(24.4.1831 – 15.1.1915) johtama Challenger-tutkimusmatka vuosina 1872 – 1876 oli
ensimmäinen merkittävä tieteellinen merentutkimusretki ja
sen katsotaan luoneen perustan
meritieteelle. Meritiede on monitieteellinen ala, mikä pyrkii
ymmärtämään ja ennustamaan
merten ilmiöitä. HMS Challenger lähti matkaan Englannin
Portsmouthista
21.12.1872.
Matkan aikana mm. löydettiin
tuhansia uusia lajeja, tutkittiin
ensimmäisenä koskaan syvintä
tunnettua kohtaa merenpohjassa eli Challengerin syvännettä Tyynellämerellä, ja alus kävi
lähellä Etelämannertakin.
George Naresin syntymäkartalla Sedna on 23 asteessa Kalo-

wikipedia

Challenger. William Frederick Mitchellin maalaus.

Nares, Challenger-matka ja arktinen tutkimusmatka
ja runsaasti aspektoituneena. Se
on sekstiilissä Merkuriukseen
Härässä ja neliössä Marsiin Kaksosissa. Kartalla on kaksi Yod- eli
Jumalan sormi -aspektikuviota
(kaksi planeettaa on sekstiilissä
keskenään ja molemmat muo-

dostavat kvinkunssin kolmanteen). Ensimmäisessä Yodissa
Sedna on osallisena ollen sekstiilissä Neptunukseen Kauriissa.
Saturnus Leijonassa on Yodin
kärkenä muodostaen kvinkunssit Neptunukseen ja Sednaan.

21

Toisen Yodin muodostavat
Mars, Saturnus ja Neptunus, ja
Neptunus on sen kärkenä.
Kun HMS Challenger lähti
matkalleen 21.12.1872, Sedna sijaitsi Oinaspisteessä, kuvastaen merentutkimusretken
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merkittäviä vaikutuksia yhteiskunnallisesti. Sedna oli neliössä
Aurinkoon Kauriin merkissä,
sekstiilissä Kuun noususolmuun
Kaksosissa, kolmiossa Uranukseen Leijonassa, ja kvinkunssissa Jupiteriin Neitsyessä. Aurinkokaarimenetelmällä tuohon
ajankohtaan edistetty kapteeni
Naresin Sedna on vaikuttavasti
Härän merkin alussa yhtymäswikipedia

sä hänen radix-Aurinkoonsa.
Hänen
aurinkokaariedistetty
Uranuksensa on Kaloissa yhtymässä hänen radix-Sednaansa.
Koska kapteeni Naresilla oli
aiempaa kokemusta arktisesta
ympäristöstä, hänet siirrettiin
Challenger-projektista johtamaan Britannian arktista tutkimusmatkaa vuosina 1875
– 1876. HMS Alert ja HMS
Discovery lähtivät merelle
Portsmouthista 29.5.1875 klo
16:00. Kapteeni mainitsee kelloajan naparetkestä kertovassa
selostuksessaan.8) Vaikka retki
epäonnistuikin tavoitteessaan
saavuttaa Pohjoisnapa, tuli Naresista kuitenkin ensimmäinen,
jonka alus kulki Grönlannin ja
Ellesmerensaaren välisen salmen kautta pohjoiseen. Lähtöhetken kartalla Sedna on
taas voimakkaasti läsnä. Se on
Challenger-retken jälkeen ehtinyt kulkea noin yhden asteen
eteenpäin Oinaan merkin alussa. Mars Kauriissa on neliössä
Sednaan ja kolmiossa Venus/
Neptunus-yhtymään Härässä.

James Cameron 2016.

Cameron ja syvänmerensukellus

Astro Logos 114 kesä 2022

22

Neptunus on transiittina yhtymässä Naresin Härkä-Aurinkoon, Kuu Kaloissa on transiittina Naresin radix-Sednan päällä
ja transitoiva Jupiter Vaa’assa
on neliössä Naresin radix-Neptunukseen.
Challengerin syvänne on nimetty kapteeni Naresin aluksen
mukaan. Syvänne ulottuu noin
11 km vedenpinnan alapuolelle, joten valtava vedenpaine
tekee sen tutkimisesta haasteellista. Yksi harvoista pohjalla käyneistä on ohjaaja James
Cameron (s. 16.8.1954, Kapuskasing, 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 merkissä. Cameronin syntymäkartalla
on Tulikolmio, jonka muodostavat Sedna Oinaassa, Aurinko/Pluto-yhtymä Leijonassa ja
Mars Jousimiehessä. Neptunus
Vaa’assa täydentää kolmion
Leija-kuvioksi. Astrologi Sue

Huppuvuorten siemenholvi.

Tompkins on todennut Tulikolmion omaavista ihmisistä, että
he näyttävät usein olevan varjeltuna vaarallisissa tilanteissa
tiedostamatta tilanteeseen liittyviä riskejä. ⁹)
Cameronin sukellusalus tavoitti pohjan 25.3.2012 klo
21:52 UT. Venuksen ja Sednan
yhtymä Härässä teki neliötransiitin Cameronin radix-kartan
Aurinkoon ja Plutoon, sekä
muodosti tilapäisen Yodin
Cameronin Neptunuksen ja
Marsin kanssa. Laskeutumiskartassa on Oinas-askendentti,
ja sen tuntumassa nousee Ceres. Transiittina ne osuvat yhtymään Cameronin radix-Sednan
kanssa.
James Cameron oli viehtynyt sukeltamiseen jo kauan
ennen Challengerin syvänteeseen laskeutumistaan. Hän
tuotti ja ohjasi Titanic-elokuvan
1990-luvun lopulla. Kuvausryhmä kävi lukuisia kertoja oikealla
Titanicin hylyllä kuvaamassa.
Cameron on kertonut, että ei
hän erityisesti halunnut tehdä

öljynporauslautta huhtikuussa
ja se pulppusi edelleen öljyä
mereen. Historian suurimmalla
öljyonnettomuudella oli katastrofaaliset seuraukset luonnolle ja paikallisten rannikoiden
asukkaille.
Uusikuu Härässä 14.5.2010
oli yhtymässä Sednaan, joka oli
Venuksen ja Eriksen keskipisteessä sekä tasan tarkassa neliössä Damoclesiin Vesimiehessä
(uhkaava tilanne). Uudenkuun
kartalla lisäksi Ceres (viljan ja
sadonkorjuun jumalatar) ja
Pluto (maanalaisen jumala) olivat yhtymässä. Kheiron oli juuri
siirtynyt Kalojen merkkiin ja oli
yhtymässä Neptunukseen. Samana päivänä Huippuvuorilla
Huippuvuorten siemenholvi
ilmestyvä paikallinen sanomalehti Svalbardposten uutisoi,
Ilmastonmuutoksen vaikutuk- että Huippuvuorten siemensesta johtuva lämpeneminen holvissa oli liian lämmintä ja
on nopeampaa arktisilla alueilla että sen tunneleihin oli sulanut
kuin muualla maailmassa. Tou- vettä.
kokuussa 2010 Uudenkuun
Huippuvuorten ”Tuomiopäiaikaan totesin, että Sedna ei vän holviin” varastoidaan maaollut onnellinen sinä keväänä. ilman kaikkien eri viljelykasvien
Meksikonlahdella oli räjähtänyt siemeniä ilmastonmuutoksen,
elokuvaa, vaan sukeltaa laivanhylylle. 10)
Titanic voitti yksitoista Oscaria ja pysyi maailman taloudellisesti
menestyneimpänä
elokuvana kaksitoista vuotta.
Hollywoodin
kantaesityksen
aikaan 14.12.1997 Sedna oli
Härän merkin keskivaiheilla
tarkassa kolmiossa Kuun noususolmuun. Jupiter Vesimiehessä transitoi Cameronin Merkurius/Aurinko/Pluto-yhtymää
vastapäisessä Leijonan merkissä. Aurinko/Merkurius-yhtymä
Jousimiehessä oli transiittina
yhtymässä Cameronin Marsiin
ja kolmiossa hänen Sednaansa.
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ydinsodan ja muiden maanviljelyksen tuhoon johtavien
tilanteiden varalta. Sinne on
toimitettu myös perinteisten
suomalaisten viljelykasvien siemeniä, mukaan lukien Koskenkorvan valmistuksessa tarvittavaa ohralajikettakin. Siementen
perimän säilyminen on tärkeää.
Siementen tulee olla pakastettuja, ja Huippuvuorten ikiroudan sisällä niiden on kuviteltu
säilyvän turvassa. Huippuvuorten on sittemmin kuitenkin todettu olevan nopeimmin lämpenevä paikka maapallolla.11)
Siemenholvin
peruskivi
muurattiin 19.6.2006. Kuun
noususolmu oli Oinaspisteessä
symboloiden niin yksittäistä ihmistä kuin koko ihmiskuntaa-

kin koskettavaa tulevaisuuteen
suuntautunutta tapahtumaa.
Aurinko oli Kaksosten merkin
lopulla yhtymässä DNA-asteroidiin (geenit), oppositiossa
Plutoon (maanalainen holvi)
ja kolmiossa Cerekseen (siemenet) Vesimiehessä. Vesimiehen
merkissä Damocles oli yhtymässä Neptunukseen ja neliössä Sednaan Härässä (Sedna
varoittaa vetisestä uhkasta).
Huippuvuorten siemenholvin avajaiset olivat 26.2.2008.
Pluto oli siirtynyt Kauriiseen
neliöiden sieltä Oinaspistettä.
Härässä tarkka Ceres/Sedna-yhtymä oli vastakkain DNA-asteroidiin Skorpionissa ja neliössä
Kheiron/Damocles-yhtymään
Vesimiehessä. Vaaran merkkejä

olisi voinut lukea jo näiltä kartoilta. Siemenholvissa on ollut
vastaavia ongelmia myöhemminkin. Holvin turvallisuutta
on pyritty parantamaan.

Lopuksi:
Sedna haluaa tulla kuulluksi.
Jos sivuutamme hänen varoituksensa, voimme joutua
kohtaamaan hänen vihansa.
Luonto pitää meistä huolta,
mutta sillä on myös kyky tuhota. Inuittikulttuurissa elettiin
luonnon ehdoilla ja yhteistyö
oli välttämätöntä. Niin se on
meillekin, mikäli haluamme
säilyttää planeettamme tulevillekin 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)

KIRSTI MELTO
Kirstin astrologian harrastus ja opiskelu alkoi 2000-luvun taitteesta lähtien Linnunrata-keskusteluryhmässä, ja samoihin aikoihin
hän liittyi Suomen Astrologiseen Seuraan.
Kirstillä on netissä LUNATIONS-blogi, jota hän on kirjoittanut
vuodesta 2007 alkaen: http://sphinx.planetwaves.net/blog/.

Astro Logos 114 kesä 2022

24

Steven Forrest

Myöhäisvaiheen
Kauris-syndrooma?
Pari viikkoa sitten vaimoni Michelle ja minä vaelsimme suosituimmassa "turisti"-kanjonissa
Anza-Borrego Desert -puistossa
lähellä asuinpaikkaamme. Siellä ei ollut juurikaan tungosta,
mutta ylitimme polkuja ehkä
kolmen - neljänkymmenen
muun retkeilijän kanssa. Kun
ohitan jonkun polulla, minulla
on tapana tervehtiä. Monet vastasivat tervehdykseeni, mutta
hämmästyin siitä, kuinka moni
käveli ohitsemme kivinaamaisena ja hiljaisena, ikään kuin ei
näkisi meitä ollenkaan.
"Ah. . . yksi surullinen esimerkki
pelätystä myöhäisvaiheen kaurissyndroomasta", sanoin itselleni.
Antakaapa kun selitän . . .
Pluto siirtyi Kauriin merkkiin
vuonna 2008 ja se tulee risteilemään edestakaisin Vesimiehen rajalla maaliskuun 2023
ja marraskuun 2024 välisenä
aikana. Ensimmäisenä huhtikuuta 2022 se oli 28 astetta 24
minuuttia Kaurista – päästen
viimeisen asteen puoleenväliin,
siksi viittaukseni nykyisen epäjärjestyksen "myöhäiseen vaiheeseen". Näillä merkin viimeisillä asteilla on aina erityinen

intensiteetti. Kuvittele korkeakoulun asuntola noin klo 23.00
loppukokeita edeltävänä iltana.
Luonnollisesti
opiskelijoiden
tieteellinen into tekee sinuun
vaikutuksen. Jokainen nenä on
haudattu kirjaan ja todennäköisesti pysyykin siellä pikkutunneille asti. Samoin kuin se entinen englantilainen, jota oltiin
hirttämässä aamulla. Joku kysyi
häneltä, miltä tuntuu. Hän sanoi: "Se antaa kummasti mielenrauhaa."
Hirttoköydesssä riippumisen
ja loppukokeiden välillä on ilmeisiä yhtäläisyyksiä – ainakin
niille opiskelijoille, joista tuntui,
että heillä oli lukukauden alkupuolella parempiakin tapoja viettää aikaa kuin opiskelu.
Kuten nuo opiskelijat, meillä
kaikilla on tapana viivytellä.
Ongelma vain on, että jossain
vaiheessa asioiden lykkääminen ei enää ole tehokas strategia. Laiskuus saa meidät kiinni,
olimmepa bakkanaaliopiskelijoita tai kuninkaallisen suosion
ulkopuolelle jääneitä englantilaisia – tuo englantilainen olisi
ainakin paennut ajoissa, jos olisi
ajatellut tarpeeksi. Kummassa-
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kin tapauksessa tervetuloa suureen elämän yliopistoon, jossa
olemme kaikki kirjoilla juuri
nyt. Asia on nimittäin niin, että
viime kädessä kaikki astrologiset tapahtumat ovat sielun oppitunteja – ja aivan kuten korkeakoulutuntienkin kohdalla,
nuo ovet ovat auki vain tietyn
ajan. "Päättökokeen" aika tulee
aina kuitenkin. Lopulta läpäisemme kokeen tai sitten emme.
Joka tapauksessa elämme seurausten kanssa.
Miten on ihmiskunnalla sujunut Pluton pitkä matka Merivuohen merkin läpi? Yhtä tärkeää on, miten juuri Sinä olet
pärjännyt sen kanssa? Uutisotsikoiden mukaan sinun kaltaisesi
yksilöt ovat villejä kortteja. Näiden suurten läpikulkujen vaikutus 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 arkkityyppi, joka on aina liitetty Kauriin
merkkiin. Saturnuksen hallitsema Kauris on todellakin yksi-
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Artsy.com

voin kiittää Covidia noin 2000
sivusta uutta tekstiä viiteen eri
kirjaan. Mutta kyse ei ole kuitenkaan vain ulkoisista saavutuksista. Annetaan kunnioituksen hetki niille näkymättömille,
sisäisille, merkittäville tehtäville,
joita monet meistä ovat saaneet aikaan näiden Kauriin
"lopputenttien" aikana. Yksinäisyys 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 "varjolla" tarkoitan jokaista likaista,
haavoittunutta, vihaista, uskotonta nurkkaa, joka piilee jokaisen 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 Pluto onnistuu aina – se takuuvarmasti nostaa varjon nenämme
eteen. Sen jälkeen jatko on
meistä itsestämme kiinni.
Yhdet plutonisen yksinäisyySaturnus 1569, Abraham de Bruynin kaiverrus
den tummat "varjokasvot" on
"minä minä minä" -tyyppinen
näisyyden merkki. Mahdollinen riin viimeiselle neljännekselle. itsekkyys, ikään kuin kenelilmentyminen kehittyneimmil- Jonkin aikaa se oli itse asiassa läkään muulla ei olisi mitään
lään on henkistä ja psykologista dramaattisessa yhteydessä Sa- väliä. Jälleen kerran Covid ja
omavaraisuutta, kun taas evolu- turnuksen itsensä kanssa – ja Pluto yhdistivät voimansa tuotionaarisen spektrin alimmassa yhtäkkiä Erakon arkkityyppi oli dakseen tämän myrkyllisen
päässä se on yksinkertaisesti kaikkialla: meidän kaikkien täy- ulottuvuuden myöhäisvaiheen
vain yksinäisyyttä sekä eristäy- tyi kirjaimellisesti pysyä kotona, kaurissyndroomasta kaikkien
tymisestä aiheutuvia moraalisia piilottaa kasvomme naamion tietoon. Pari dramaattista esiriskejä. Siksi aloitin tämän uutis- taakse ja keksiä tapoja välttää merkkiä: ajattelepa vaikkapa
kirjeen kuvauksella retkeilijöis- hulluksi tuleminen Covidin ai- spektaakkelia, jossa "kurittotä, jotka eivät voi antaa toiselle kaan saamassa "yksityissellissä". mat lentomatkustajat" kieltäyihmiselle edes silmäystä tai muPuhutaanpa Plutosta Erakon tyvät käyttämästä maskeja tai
rahdusta – yksi eristäytymisen merkissä! Kuten sanotaan, näi- ihmiset, jotka tietävät saaneenmoraalisista vaaroista on mui- tä asioita ei voisi keksiä.
sa tartunnan, mutta lähtevät
den ihmisten dehumanisointi
Kuinka moni meistä oli yk- joka tapauksessa ulos julkisesti
samalla tavalla kuin olemme sinkertaisesti yksinäinen? Ja ja yskivät kaikkien päälle. Vädehumanisoineet itsemme.
kuinka moni meistä hyödyn- hemmän dramaattinen versio:
Tuo Kauris -kylmärintama si mahdollisuuksia, joita tämä ihmiset, jotka näyttävät meneton ollut tulossa pidemmän suhteellinen vapaus sosiaalisis- täneen yksinkertaisen hyvän
aikaa. Kun Covid-19 pyyh- ta sotkuista ja häiriötekijöistä tahdon eleen tervehtiä toisiaan.
käisi maapalloa vuoden 2020 loi, muuttaen kaiken Suureksi
Covid-19 on ilmentymä Plualussa, Pluto oli astunut Kau- Tehtäväksi? Henkilökohtaisesti tosta Kauriissa, mutta kuvio ei
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Pete Linforth Pixabay

Koronavirus
koske vain pandemiaa ja Erakko-arkkityyppiä. Toinen Kauriin
klassinen arkkityyppinen assosiaatio on ollut Isä – vaikka
kuten aina, nykyään on parasta
olla olematta liian suppeasti
sukupuolispesifi sen ilmaisun
suhteen. Silti vanhat ajat tarjoavat meille hyvän lähtöalustan
– ajattele mitä "Isä" tarkoitti patriarkaatin aikana: vahva
mies, perheen pää, tuomari ja
tuomaristo. Varmasti kunnolliset miehet olivat siinä roolissa joskus ja tekivät parhaansa.
Mutta aina on ollut myös niitä, jotka ovat käyttäneet väärin
näitä ehdottomia voimia lyömällä vaimoaan ja lapsiaan, hallinneet julmalla, rautakätisellä
tyrannialla, ehkä käyttäneet ihmisiä seksuaalisesti hyväkseen
– muistakaa: Pluto tuo aina
varjon valoon.
Myöhäisvaiheen
kaurissyndroomassa – kutsutaanko
sitä tästä lähtien vain LSC:ksi (Late Stage Capricornosis)
– odotamme luonnollisesti
näkevämme tällaisia vanhanaikaisten
miesdiktaattoreiden
amok-juoksuja. Ne ovat klassinen ilmaisu plutonisesta varjosta, erityisesti Kauriin "Dark
Father" -piirteistä. Odotamme

näkevämme annettujen etuuksien väärinkäyttöä. Todistamamme "vahvan miehen" fasismi,
puhumattakaan kollektiivisesta
hypnotisoimisesta joissakin yhteiskunnan osissa natsien kaltaisilla "vastauksilla", on todiste
tämän LSC:n kiehumisesta yli
äyräiden. "Pimeä Isä" on dominoinut otsikoita, eikä vähiten
juuri tällä hetkellä todistamassamme ukrainalaisessa painajaisessa. Olemme painineet sen
kanssa monissa muissa rumissa
muodoissa monissa eri maissa
ennenkin.
Entä omat sisäiset "tyrannimme, vahvat miehet ja fasistiset diktaattorit?" Eivät vain
maailman johtajat edelleenkään ole meidän valitettavia
varjokuviamme täällä. He ovat
vain meluisimpia – niitä, jotka
ovat vastuussa lasten laittamisesta häkkeihin, sademetsien
kaatamisesta ja synnytyssairaaloiden pommittamisesta. Entä
Facebookin pienet tyrannit, jotka hyökkäävät jokaisen kimppuun, joka uskaltaa olla eri
mieltä heidän kanssaan? Entä
"cancel-kulttuurin"
fasistiset
ylilyönnit? Entä muut ihmisten
monimuotoisuuden viholliset?
LSC ylittää kaikki tavanomai-
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set puoluerajat – itse asiassa
yksi sen ilmeisimmistä oireista
poliittisesta suuntautumisesta
riippumatta on mikä tahansa
ryhmä, joka yrittää tukahduttaa minkä tahansa muun ryhmän 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, mutta se ansaitsee vielä maininnan.
Parhaimmillaan Kauris kertoo
lahjomattomuudestamme – kyvystämme toimia periaatteidemme mukaisesti sen sijaan,
että antautuisimme jokaiselle
halulle tai kiusaukselle. Toisin
sanoen kyse on arvoistamme
ja uskollisuudestamme niille.
Ajattele positiivisena esimerkkinä rohkeita terveydenhuollon
työntekijöitä etulinjassa pandemian pahimpina päivinä. Heidän rohkeutensa ja sitoutumisensa vaarasta ja uupumuksesta
huolimatta jää historiaan loistavana esimerkkinä Kauriin korkeasta, innoittavasta puolesta.
Jotkut noista puhtaista arvoista
ovat olleet olemassa pitkään ja
ovat edelleen yhtä päteviä kuin
aina ennenkin – puhu totta, ole
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William Butler Yeats 1903.
niin ystävällinen ja rehellinen
kuin voit, pidä huolta lapsistasi, mieti tämän päivän tekojesi
vaikutuksia ihmisiin aina seitsemän sukupolven päähän.
Edellä mainitut ovat ehdottomasti "perinteisiä arvoja" ja ne
ovat edelleen arvokkaita. Kauris
parhaimmillaan on juuri tätä.
On kuitenkin muitakin arvoja – sellaisia, jotka ovat olleet olemassa jo pitkään, mutta
jotka eivät todellakaan läpäise
hajutestiä viime aikoina. Rasismilla on pitkät perinteet. Samoin 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 myöhäisvaiheen otsikoissa. Tämä
prosessi juontaa juurensa Pluton saapumisesta Kauriiseen
vuonna 2008, mutta se on
lisääntynyt
räjähdysmäisesti
nyt Pluton astuessa merkin viimeisiin asteisiin. En nyt mene
tarkemmin alhaisiin yksityiskohtiin. Ellet ole ollut piiloutuneena sängyn alla silmät kiinni
ja sormet korvissasi, tiedät mistä puhun. Optimistisimmilla
hetkilläni uskon, että todistamme rasismin, seksismin, homofobian ja muukalaisvihan kuolemantuskaa sekä ajatusta, että
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emme voi riistää maapalloa
ja sen olentoja rankaisematta
ikuisesti. Toivottavasti olen oikeassa. Joka tapauksessa järjettömän väkivaltainen kansannousu, jonka olemme nähneet
puolustaaksemme näitä mätiä
arvoja, on kenties LSC:n – aikamme sairauden – ydin.
Sata vuotta sitten William
Butler Yeats varoitti meitä ajasta,
jolloin "pahimmat ovat täynnä
intohimoa, kun taas parhailta puuttuu kaikki vakaumus".
Hän oli valitettavasti profeetallinen tuon rivin ensimmäisessä osassa, mutta ehkä hieman
liian tappiohenkinen toisessa.
Muistatko ne opiskelijat loppukokeita edeltävänä iltana? He
paahtavat päät höyryten, juovat
pikakahvia ja yrittävät pysyä hereillä ehtiäkseen sisäistää materiaalin, johon heidän olisi pitänyt käyttää koko lukukausi. Se
on tietysti kriisi, jonka he ovat
itse luoneet itselleen. Ja sama
koskee ihmiskuntaa juuri nyt,
kun siirrymme viimeiseen vaiheeseen Pluton matkalla läpi
Kauriin merkin.
Kuten
näimme
korkeakoulumme asuntolassa, viivyttely toimii hienosti – kunnes
se ei enää toimi. Tulee nimittäin takaisinmaksun aika. Sitten
kamppailemme, ei vain todellista haastetta, vaan myös täysin
turhia harmeja vastaan. Haasteena on aito henkinen työmme varjomme käsittelemisessä,
kun taas tarpeetonta sotkua on
kaikki ne ylimääräiset esteet,
jotka olemme luoneet itse itsellemme laiskottelemalla, tai
jopa yksinkertaisesti kieltäneet
niiden olemassaolon.
Asian ytimeen – jotkut niistä
ahdistuneista, uupuneista opiskelijoista, jotka ryystävät neljättä
kupillista sameaa sumppia kello
1.30 aamuyöllä, nousevat aamulla ylös, raahautuvat luokkahuoneeseen ja läpäisevät kokeen.
He saavat ehkä C+:n, kun he
olisivat voineet saavuttaa täydet
pisteet ennakoinnilla, omistautumisella ja itsekurilla. Mutta
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silti he läpäisevät – ainakin osa
heistä. Kuten ilmailussa on joskus tapana sanoa, "jokainen
laskeutuminen, jossa kykenee
kävelemään koneesta ulos, on
hyvä lasku." Olen varma, että
ironia on tahallista, mutta ainakin lentäjä ja matkustajat selvisivät hengissä.
Se, mitä yritän tässä sanoa
on, että riippumatta nykyisestä
tilanteesta en ole täysin pessimistinen ihmiskunnan kohtalon suhteen. Se, mitä näemme
televisioruuduiltamme – tai
tyhjillä, kylmillä kasvoilla niillä,
jotka eivät saa aikaan edes yksinkertaista tervehdystä – on
vain ikivanha kosminen lainalaisuus lajimme vuorovaikutuksesta tavanomaisten epäkohtien kanssa. Sama vanha
laulu toisin sanoen - ilmentyy
nyt vain erityisellä Pluto Kauriissa -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" häämöttävät – toisin sanoen kun Pluto
lähestyy jonkun merkin loppua.
Huomioon ottaen oppiläksyjen
vaikeuden – vaikka kuinka yrittäisimme tehdä parhaamme
- teemme silti virheitä. Mikä
pahempaa, suljemme joskus
silmämme ja teeskentelemme,
että oppitunteja ei ole ollenkaan. ”Kukaan ei ole kuurompi
kuin se, joka ei halua kuulla.”
Jokainen meistä on puolustuskannalla ajoittain – mikä
voisi olla inhimillisempää? Ja
jokainen on varmaan tuntenut kiusausta turvautua jonkin
asian kieltämisen suomaan petolliseen helppouteen. Se osa
sinusta taas, joka joskus pärjää
paremmin, on pyhempää Plutoa.
Ja se osa sinusta, joka ei yllä siihen. . . no, se on se osa sinua,
joka kärsii LSC:stä.
En ole koskaan kuullut ihmisten valittavan sitä, että
heidän syntymäkarttansa ovat
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lillä verissä päin, mutta ehjänä.
Siksi olemme täällä edelleen.
Seuraava vuosi tai kaksi täydentää 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 seuraavalle suurelle luvulle ihmiskunnan tarinassa – uudelle luvulle,
Vladimir Putin ja Volodimir Zelenski 2019
jossa onkin sitten täysin eriliian helppoja. Se, mikä on tot- listamaan vaakaa kollektiivisen lainen kattaus haasteita. Pluto
ta yksittäisen ihmisen kohdalla, paranemisen suuntaan.
koskettaa Vesimiestä tulevan
on totta myös koko ihmiskunSaatat tuntea, ettei sinulla ole vuoden maaliskuun 23. päivänalle. Nämä ovat opetuksia, valtaa siihen, mitä Putin esimer- nä ja astuu tähän merkkiin enjoita ihmiskunta tällä hetkellä kiksi tekee Ukrainalle, mutta si- simmäistä kertaa sen jälkeen,
oppii – tai tarkemmin sanot- nulla on valtaa taustalla oleviin kun se suuteli Vesimiestä hytuna, meille ainakin annetaan inhimillisiin prosesseihin, jotka västiksi jouluaattona 1798.
mahdollisuus oppia. Kollektii- ilmenevät tuossa holokaustissa.
Mutta se onkin sitten jo toivisella tasolla me ymmärräm- Ne eivät ole muuta kuin kaiken nen tarina. . .
me ne luonnollisesti joskus ihmisen ajattelun summa. Olet
väärin. Mutta kun ymmärräm- osa sitä. Samoin kunnolliset veSteven Forrest 01.4.2022
me ne oikein, se johtuu siitä, näläiset.
että riittävä määrä yksittäisiä ihToistaiseksi
me
ihmiset
misiä on saavuttanut riittävän olemme aina onnistuneet ”kä- Kirjoittajan luvalla
ymmärryksen ja onnistuu kal- velemään ulos koneesta ”, vä- suomentanut Anita Väre

STEVEN FORREST
wikipedia

Steven tuijotti taivasta kaukoputken läpi jo varhaisteini-iässä ja
tämä harrastus johti hänet myös tutkimaan astrologiaa. Hän suoritti Bachelor of Arts –tutkinnon uskontotieteessä vuonna 1971
Pohjois-Carolinan yliopistossa ja vähän sen jälkeen aloitti toimintansa astrologina. Vuonna 1984 ilmestyi Stevenin ensimmäinen
kirja ’The Inner Sky’, ja toinen kirja ’The Changing Sky’ vuonna
1986. Vuonna 1988 ilmestyi Jodie Forrestin kanssa yhteistyönä
tehty ’Skymates’. Stevenin neljäs kirja ’The Night Speaks’ ilmestyi
vuonna 1993 ja viides ’The Book of Pluto’ vuonna 1995 (uusintapainos vuonna 2013). Hän on julkaissut Jeff Greenin kanssa luentokoosteita ym. Vuonna 2002 ilmestyi murhamysteerio ’Stalking
Anubis’, jossa esiintyy astrologi-etsivä nimeltä Plato Mims. Vuonna
2008 ilmestyi kymmenen vuoden tutkimuksen jälkeen ’Yesterday’s Sky: Astrology and Reincarnation.’
Steven on kirjoittanut artikkeleita useimpiin astrologisiin lehtiin
ja myös ei-astrologisiin julkaisuihin. Hän kirjoitti kuukausittaista
palstaa Elle-lehteen ja on esiintynyt radio- ja TV-ohjelmissa. Hänen
kirjojaan on käännetty useille eri kielille ja hän on matkustanut
laajalti luennoimassa. Steven keskittyy kuitenkin etupäässä astrologiseen konsultointiin. Hän toimi IAR:n * eettisessä toimikunnassa vv 2002-2006 ja oli mukana kirjoittamassa eettistä ohjeistusta
ammatti-astrologeille. Steven on saanut useita kunnianosoituksia
toiminnastaan astrologina. Hän asuu Borrego Springsissä etelä-Kaliforniassa ja harrastaa vaellusta, puutarhanhoitoa ja musiikkia.
https://www.forrestastrology.com/

29

Astro Logos 114 kesä 2022

Raimo Nikula

Världenshistoria

Giljotiini

Ranskan SUURI
VALLANKUMOUS
söi lapsensa osa II
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 maksaneet veroja eivätkä papit. Etuoikeuksia oli näillä
säädyillä runsaasti, suurella enemmistöllä tavallisia ihmisiä oli vain oikeus pitää yllä kallista yhteiskuntakoneistoa.
Mutta silti Ranskan suuri vallankumous paljasti jotain, mikä on muutenkin ollut selvää. Ihmisluonne ei muutu. Kun alemmat luokat pääsevät
purkamaan katkeruutensa, kaunansa ja kateutensa ylempiä kohtaan, se tapahtuu hillittömästi,
ilman pidäkkeitä tai kohtuullisuutta. Kun Bastille
valloitettiin rynnäköllä 14.7.1789, kansanjoukko
ja roskaväki seivästivät ensimmäiset uhrinsa, irrottivat päät ja laittoivat keihään nokkaan. Näitä
voitonmerkkejä vietiin ympäri Pariisia ja näy-
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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 ympäröiville rappusille kutimet mukaan. Teloituksista tuli
kansan hupia, vaihtelua jokapäiväiseen tylsyyteen. Kun kävi selväksi että mahdollisesti kaikki
uhrit eivät olleet syyllistyneet mihinkään mistä
heitä syytettiin, se ei haitannut menoa. Vääriä
ilmiantoja, kateellisten ja kostonhimoisen ihmisten 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

ja järjestyksen tielle. Massojen alitajunnassa muhii paljon väkivallan mahdollisuutta, niin rauhallisina kuin kriisiaikoina.
Ranskan Suuri vallankumous poisti syntyperään kuuluvan aatelisen eliitin oikeuksia ja tasasi
tilannetta. Mutta ajatelkaa, miten eliittien aina
käy: ne hävitetään mahtikäskyllä tai kumouksella ja palaavat takaisin muuntautuneessa muodossa myöhemmin. Aina on jokaisessa maassa
pieni itseään hyvin suojeleva eliitti. Aatelisten
etuoikeudet hävisivät, mutta nykyään meillä on
kaikkialla omistuksiin perustuva raha-aatelisten eliitti. Vuonna 2015 maapallon rikkaimmat
62 ihmistä omistivat yhtä paljon kuin maapallon köyhin puolisko. Olisikohan Ranskan tilanne 1700-luvun lopulla ollut samankaltainen:
rikkaimmat 30 aatelisista omistivat yhtä paljon
kuin köyhin puolisko ihmisiä eli noin 14 miljoonaa ranskalaista? Kaikenlainen tasa-arvoisuus ja
oikeudenmukaisuus ovat aina käytännössä kaukana todellisuudesta, mutta paperiteoriassa ne
kuulostavat aina yhä viehättäviltä kuten ”meillä
on oikeudenmukainen ja tasa-arvoon perustuva
yhteiskunta”.

uudelleen. Perinteisten maakuntien rajat saivat
mennä ja 34 maakunnan muodostama aluejako
korvattiin 89. departementilla. Ne olivat siis paljon pienempiä kuin entiset maakunnat. Ihmiset
olivat tottuneet liittämään oman asuinpaikkansa perinteiseen maakuntaan. Nyt kumouksen
jälkeen Ranskan kartta näytti tilkkutäkiltä, jossa
departementtien rajat oli vedetty mielivaltaisesti.
Vallankumous rationalisoi, oikaisi ja suori järjen 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. maaliskuuta (tai 21.) - Oinas
Floréal (lat. flor, ”kukka”) 20. huhtikuuta (tai
21.) - Härkä
Prairial (ransk. prairie, ”niitty”) 20. toukokuuta (tai 21.) - Kaksonen

wikipedia

Kesä:
Messidor (lat. messis, ”elonkorjuu”) 19. kesäkuuta (tai 20.) - Rapu
Thermidor (kreikasta thermos, ”kuuma”) 19.
heinäkuuta (tai 20.) - Leijona
Fructidor (lat. fructus, ”hedelmät”) 18. elokuuta (tai 19.) - Neitsyt

Syksy:

Octave Aubry, Academie Francaise.
Octave Aubry (1881-1946), joka on kirjoittanut 2-osaisen vallankumouksen historian, toteaa kirjansa 1. osassa usein että vallankumous oli
osin turha tapahtuma. Toisessa osassa hän tuntuu kääntäneen hieman kelkkaansa ja asettuu
kumouksellisten nahkoihin myötämielisemmin.
Millainen oli vallankumouksen sisäinen henki,
paitsi täynnä vapaus-veljeys-tasa-arvoisuus –sloganeita? On kiinnitettävä huomiota jo valistuskirjailijoiden kuivakkaan yltiörationalismiin, jonka
kumousmiehet omaksuivat täysin rinnoin. Vain
Rousseau muodosti rationalismin ihailijakuorossa poikkeuksen – hänessä oli tunnetta. Ja miksei
olisi ollut, Rapu kun oli. Kun vallankumous eteni
ja se rupesi järjestelemään Ranskan aluehallintoa
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Vendémiaire (lat. vindemia, ”(viini)sato”) 22.
syyskuuta (tai 23. tai 24.) - Vaaka
Brumaire (ranskasta brume, ”usva”) 22. lokakuuta, (tai 23. tai 24.) - Skorpioni
Frimaire (ransk. frimas, ”halla”) 21. marraskuuta, (tai 22. tai 23.) - Jousimies

Talvi:
Nivôse (lat. Nivosus, ”luminen”) 21. joulukuuta,
(tai 22. tai 23.) - Kauris
Pluviôse (lat. pluviosus, ”sateinen”) 20. tammikuuta, (tai 21. tai 22.) - Vesimies
Ventôse (lat. ventosus, ”tuulinen”) 19. helmikuuta, (tai 20. tai 2 - Kalat
Alkuperäiset nimitykset koottiin latinasta, kreikasta tai ranskan kielen pohjalta. Lisäsin vastaavat
eläinradan aurinkomerkit.
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Vallankumouksen transiitit
Useilla vallankumouksen merkkihenkilöillä oli
siis Uranuksen neliö Plutoon. Se oli kasvava neliö eli nopeampi Uranus oli +90 astetta edellä
Plutoa. Uranus oli Kaloissa ja Pluto Jousimiehessä. Se tarjosi sopiville kunnianhimoisille miehille
tilaisuuden nopeasti oikaista läpi kuohuvan ja
kaoottiseen tilaan joutuneen yhteiskunnan läpi
kohti korkeampia virkoja ja vaikutusvaltaa. Mutta toisaalta se katkoi tehokkaasti ja nopeasti monen 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 aikaisemmin, Uranuksen oppositio Plutoon tarkentui.
Jos oikaistaan, voi sanoa että vallankumouksen
kummeina olivat Uranus ja Pluto ja vallankumouksen veivät loogiseen lopputulokseensa samat
planeetat.
Vuoden 2 vallankumouskalenteri

Vallankumouskalenterin elinaika jäi onneksi
lyhyeksi, 13-vuotiseksi 1793-1806. Keinotekoinen kalenteri ei saanut kansan suosiota ja se
haudattiin epäonnistuneiden uudistusten roskakoriin.
Mieltymys järjen oikaisuihin oli jo valmiina
1700-luvun ajatusmallien kautta. Silloin lähestyttiin 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 maakuntamallin purkaminen, perinteisten läänien yhdistäminen ja supistaminen? Vuonna 1994 Suomen
maakunnat yhdistettiin maakuntaliitot ja seutukaavaliitot ja saatiin uudet maakunnat, joiden
perusta ei ole historiallisessa kokemuksessa eikä
luonnossa vaan toiminnallis-taloudellisessa näkökulmassa.
Entä Sosiaali-ja terveyspalvelujen (Sote)-uudistusten yhteydessä tehty Hyvinvointialueiden
rajaaminen on tyypillistä reduktionismia suomalaisissa kehyksissä. Luodaan keinotekoisia yksiköitä, joiden kautta toivotaan valtion säästävän
sosiaali-ja terveysmenoissa. Ja täkynä on se, että
kansalaiset saavat vapaammin valita hoitopaikkansa ja lääkäripalvelunsa. Koneistoa pyörittävät
aluehallinnot, joihin valitaan vaaleilla edustajat. Ensimmäiset hyvinvointialueiden vaalit ovat
23.1.2022. Pelättävissä on, että niistä tulee yhtä
suositut kuin kirkolliset vaalit.
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Bastillen valtaus 14.7.1789, klo 13:30
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 seuraaviin ryntäyksiin. Tapahtumakarttana se osoittaa
että kuninkaallisuuden oma merkki, Leijona, oli
miehitetty, mutta ihan mukavilla planeetoilla,
Venuksella, Jupiterilla ja Uranuksella. Uranus on
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Planeetat olivat kerääntyneinä Rapuun ja Leijonaan ja tiivis stellium on kuvio, jossa muhii tulevaisuuden siemeniä.
Ludvig XVI:n mestaus oli ratkaiseva tapahtuma myös. Se osoitti, miten fanaattinen ja armoton vallankumouksen vyöry oli. Lievempiä vaihtoehtoja ei hyväksytty ja kansalliskokous äänesti
Ludvigin kuoleman puolesta äänin 366-361. Viiden äänen enemmistöllä kuningas teloitettiin eli
tapettiin! Alla on kartta tästä tapahtumasta.

wikipedia

vapautuksen planeetta mutta emme mistään saa
vinkkiä, että tästä alkoi väkivaltainen tapahtumien sarja, joka päättyi vasta Napoleonin vallankaappaukseen 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, väkivallan ja vihan symboli on vailla kovia aspekteja.

Ludvig XVI (Antoine-François Callet)
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 sellaisten asioiden, perinteiden ja käytänteiden loppua, joilla on pitkä historia takanaan. Bourbonien 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 keskeisellä sijalla Isossa Ristissä. Myös löysä T-risti löytyy kartalta: Aurinko on neliössä Neptunukseen ja Saturnukseen - merkkirajan yli
tosin. Erillisimmät planeetat ovat ”naiselliset”
Kuu ja Venus. Ne ovat vain keskenään kuusiossa. Puoliso, Marie Antoinette vietiin giljotiiniin16.10.1793, klo 12:30 samoin seurauksin – pää putosi ja nostettiin tikun nenään
näytiksi.
Alla Ludwig XVI radix sisällä ja teloitustransiitit ulkona. 12.huoneen Aurinko/Jupiteriin kohdistuu 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 asteen päässä. Tr-Saturnus oli menossa Ludwigin
8.huoneessa.
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Napoleon Bonaparte (Jacques-Louis David).

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 radikaaleihin jakobiineihin. Hänen maineensa strategina kantautui johtajien korviin ja jo vuonna
1794 hän komensi joukkoja rojalisteja vastaan.
Terrorivuosien mentyä Euroopan maat kokosivat voimiaan Ranskaa vastaan. Silloin Napoleon
siirrettiin Italian vastaiselle rintamalle, jossa hän
saavutti suuria voittoja. Hänestä tuli Ranskan
armeijan ylipäällikkö 1795 – vain 26-vuotiaana! 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-
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telun alta pois – ja hyvä niin, koska hän olisi hävinnyt ylivoimaiselle viholliselle.
Vuonna 1799 Napoleon palasi Pariisiin juhlittuna sotasankarina. Hän tarttui tilaisuuteen ja
kaappasi vallan. Se toteutettiin armeijan tukemana. Kansalliskokous lakkautettiin, jolloin edustajat kutsuivat Napoleonia diktaattoriksi. Muodollisesti Napoleon jakoi vallan kahden muun
konsulin kanssa. Hän oli ensimmäinen konsuli.
Virka muutettiin elinikäiseksi. Napoleon joutui
attentaatin kohteeksi vuonna 1800, mutta pelastui 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 perustuslakeja, tunnettuja nimellä Code Napoleon. Hän myi
Lousianan valtion Yhdysvalloille. Sotia oli jatkuvasti vuosina 1803-1815. Useimmat Napoleon
voitti, mutta kirvelevä tappio tuli Venäjän retkestä vuonna 1812, jolloin ”kenraali Talvi” ja Venäjän 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 Waterloossa vuonna 1815 Wellingtonin johtamat joukot
löivät Napoleonin ja suuren sotilaan taru oli lopussa. Napoleon karkotettiin kauas Afrikan rannikolla sijaitsevalle St. Helenan saarelle, jossa hän
kuoli (mahdollisesti myrkytettynä) vuonna 1821.
Vallankumouksen alkaessa Napoleon oli
20-vuotias nuori luutnantti. Miten vallankumous vaikutti häneen, on kiistelty aihe. Ainakin
hän näki, että Ranska oli kuohuvassa tilassa, jossa
mitä tahansa saattoi tapahtua. Päättäväiselle ja
lahjakkaalle sotilaalle avautui suuria mahdollisuuksia nousta esiin.
Napoleonin kartta on tunnettu, vain kellonajasta on sitkeää erimielisyyttä ollut. Kirkonmenojen aikaan hän syntyi, mutta onko Askendentti
Vaa’assa vai Skorpionissa, on ratkaisematon kysymys.
Itse suosin Vaaka-nousuista karttaa, jossa Kuu
Kauriissa on konjunktiossa IC:n kanssa. Napoleonin viimeinen asuinpaikka (”loppusijoituspaikka”)
oli kallioinen, etäinen, eristynyt saari valtameressä.
Se on hyvä vinkki, samoin kuin Saturnus vastapää-

tä MC:llä, joka viittaa usein sosiaaliseen nousuun ja sitä seuraavaan pudotukseen. Kartalla on Suurkolmio 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. Molemmilla on Saturnus lähellä MC:tä ja Kuu Kauriiissa.

Napoleonin kartta.
Vallankumousvuosina Napoleonin transiittitilanne (alla, vuosi 1793) oli kuvaava:

Terrorivuosina 1792-1793 Uranuksen
konjunktio Napoleonin Aurinkoon ja Pluton oppositio siihen olivat tarkimmillaan.
Napoleon näki, kuinka kuningasvallan ja
kuningasparin kävi. Kellään muulla vallankumouksen ajan johtajalla ei ollutkaan Aurinko samassa asteessa. Lähimmäksi tulee hurja nainen, Theroigne de
Mericourt, jonka Aurinko oli 20 Leijonaa.
Hän selvisi kumouksesta hengissä, mutta
joutui monenlaisen kidutuksen, ruoskinnan, häväistysten ja kidnappauksien kohteeksi vaikka pakeni ensin turvaan Belgian Liegeen 1790. Myöhemmin pahasti
traumatisoituneena hän menetti mielenterveytensä. Aikaisemmin mainitun
kurtisaanin, Madame du Barryn Aurinko
on 26 Leijonaa ja Kuu 20 astetta ja hänen kohtalonsa oli sinetöity Uranuksen ja
Pluton transiittien lähestyessä. Napoleon
sen sijaan ymmärsi ja laskelmoi vallankumouksen olevan hänen sotilasurallaan
eteenpäin menoa ja sai uransa nousuun
ensin hyökkäämällä Pariisissa rojalisteja
vastaan ja myöhemmin Ranskan lukuisissa sodissa ulkovaltoja vastaan. Mutta
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Alan Clay

Kääpiöplaneetat
korkeampina oktaaveina
Kun ensimmäiset ulkoplaneetat Uranus ja Neptunus löydettiin, yksi tapa ymmärtää näitä
uusia energioita oli nimetä ne
'korkeammiksi oktaaveiksi' (1).
Tämän teorian mukaan sisäplaneetan energia ilmaistaan henkisemmällä tasolla. Uranusta
pidettiin Merkuriuksen, ja
Neptunusta Venuksen korkeampana oktaavina. Kun Pluto havaittiin, sitä alettiin pitää
Marsin korkeampana oktaavina. Tämä teoria on kuitenkin
menettänyt merkitystään sitä
mukaa kuin ymmärryksemme
ulkoplaneetoista on kehittynyt ja kypsynyt empiirisen
tutkimuksen avulla. Aika lailla
samoin kuin ulkoplaneettojen
esiintullessa, uudet kääpiöplaneetat edustavat uusia tietoi-

suuden puolia, jotka asteittain,
ajan myötä tulevat käyttöömme.
Niinpä tarvitaan ponnistelua, jotta voimme yhdistää
nämä uudet näkökulmat olemassaolevaan tietoisuuteemme; se tarkoittaa sitä, että
kääpiöplaneetat ilmenevät eri
tavalla jokaisen elämässä, riippuen nykyisestä tietoisuuden
tasostamme. Ehdotan, että
voimme käyttää korkeampien
oktaavien mallia hyvänä 'luonnoksena' uusien kääpiöplaneettojen merkityksen ymmärtämiseen.
Tässä artikkelissa käyn läpi
neljä tapausta ja tutkin niissä
Makemakea, Haumeaa, Eristä
ja Sednaa osoittaakseni, miten
tätä voi käytännössä soveltaa.
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Makemake - Uranus – Merkurius
Voimme pitää Makemakea
Uranuksen korkeampana oktaavina – se edustaa nopeaälyistä, melkein veijarimaista
energiaa, joka voi antaa meille
kykyä omistautuvaan keskittymiseen ja melkeinpä nerokkuuttta. Uranus taas on
perinteisesti Merkuriuksen korkeampi oktaavi. Näissä kaikissa
taivaankappaleissa
näemme
keskittymisen mentaaliseen kyvykkyyteen ja veijaritaipumuksen. Jos nämä kolme planeettaa
ovat siis toistensa korkeampia
oktaaveja, voisimme odottaa
niiden ilmenevän yhdessä, kun
jotain merkittävää elämässämme tapahtuu. Tarkastelkaamme
näitä kolmea oktaavia tietoko-
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Turing esittelee Lontoon matemaattiselle seuralle
uraauurtavan tutkimuksensa (2).
wikipedia

Alan Turing 16-vuotiaana.

taen sitä, että hänen tutkimuksensa saama vastaanotto oli
kohtalokas käännekohta hänen
elämässään.
Samalla transitoiva Merkurius 1. huoneessa oli myös seksnetieteen ja tekoälyn isän, Alan
Turingin
syntymäkartalla tiilissä hänen syntymäkarttansa
Turingin kartalla.
Uranus on yhtymässä MC:hen Sednaan (planeetta, joka mieja Makemake on yhtymässä lestäni hallitsee alumiinia) insAskendenttiin ja Merkurius on tituutioita edustavassa 12. huo”Rouvat vievät tietokoneensa
toisessa huoneessa. Makemake neessa. Samaan aikaan Uranus
kävelylle”
tekee puolisekstiilin Merku- oli transiittina hänen 12. huoriukseen ja kolmion Uranuk- neessaan ja aktivoi molemmat
Alan Turing oli englantilainen seen, joten nämä kolme oktaa- muut oktaavit ollessaan seksmatemaatikko, kryptologi ja via ovat aktiivisesti yhteydessä tiilissä Merkuriukseen ja puolifilosofi, joka työskenteli Britan- toisiinsa ja kartan akseleihin. sekstiilissä Makemakeen.
nian koodinmurtamisyksikössä Päivänä, jolloin Turingin uraaTransiitti-Uranus 11. huotoisen maailmansodan aikana. uurtava tutkimus esiteltiin, neessa (kollektiivinen tietoiHäne ansiokseen on luettu transitoiva Uranus 12. huonees- suus) oli myös sekstiilissä Tualgoritmin ja tietokoneistuk- sa oli sekstiilissä hänen synty- ringin syntymä,
sen käsitteet, jotka hän loi Tu- mä-Merkuriukseensa ja transi- yksilönvapauden planeettaan,
ring-koneella - se mursi saksa- toiva Makemake oli yhtymässä jota pidän Saturnuksen korlaisten salaisen koodin. Melkein Merkuriukseen. Näemme siis keampana oktaavina. Mielen100 vuotta sitten hän ennusti: heti näiden kolmen planeetan kiintoista kyllä, Makemake, joka
”Jonakin päivänä rouvat vievät välisen resonanssin.
oli transiittina Turngin 2. huotietokoneensa kävelylle puisTransitoiva yläsolmu kartan neessa (aineellinen todellisuus),
toon ja kertovat toisilleen ”Mi- 8. huoneessa (jaetut energiat oli myös kolmiossa Varunaan
nun pikku tietokoneeni kertoi ja resurssit) oli puolisekstii- tuona päivänä. Varuna edustaa
niin hassun jutun tänä aamu- lissä hänen syntymäkarttansa vaikuttamisen kautta tulevaa
na”. (3)
Uranus/MC -yhtymään, vahvis- merkittävyyttä. Tässä näemme,
Kartta 1: sisäkehä: Alan Turing. Ulkokehä: Lontoon matemaattinen
seura vastaanottaa Turingin uraauurtavan tutkimuksen 28.5.1936.
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wikipedia

Marin Luther King 1964.
Kartta 2: Sisempi kehä Martin Luther King; ulompi kehä: "Minulla
on unelma" -puhe.

miten molemmat korkeammat
oktaavit ennustivat mainetta,
jota läpimurto toisi mukanaan.
Makemaken merkitys korostuu erityisesti, sillä 1. huoneen transitoiva Aurinko oli
konjunktiossa Turingin syntymäkartan Makemaken kanssa
ja transitoiva Makemake oli
kolmen asteen sisällä yhtymässä hänen syntymäkarttansa 2.
huoneen Aurinkoon. Makemaken transiitti teki myös tiukan
puolitoistaneliön (135 astetta) hänen Onnenpisteeseensä,
puolisekstiilin
Askendenttiin
ja konjunktion Merkuriukseen
kahden asteen tarkkuudella;
konjunktio muuttui täsmälliseksi 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 oktaavina.

Haumea - Neptunus – Venus
Haumea, joka on saanut nimensä havaijilaisen jumalattaren mukaan, elää henkisessä
ulottuvuudessa ja yhdistää
meidät jokaisessa hetkessä läsnä olevaan maagiseen uudistavaan 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 tasolla, Neptunus henkisemmällä
tasolla ja Haumea vielä esoteerisemmalla tasolla.
Haumea on uudelleensyntymisen jumalatar, Havaijin saaren suojelijajumalatar. Myytissä
hän omistaa taikavoiman, joka
takaa loputtoman ravinnonsaannin, ja hän muuttuu toistuvasti vanhasta naisesta nuoreksi tytöksi, solmii joka kerran
avioliiton jonkun jälkeläisensä
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kanssa ja synnyttää näin jatkuvasti uusia ihmissukupolvia. Palaamme 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 syntymäkartan Venus on kollektiivisen tietoisuuden 11. huoneessa, laajassa oppositiossa 5. huoneessa
sijaitsevan Neptunuksen kanssa
(luovuuden huone). Neptunus on tarkassa puolisekstiilissä
Haumeaan (kotia kuvaavassa 4.
huoneessa), joten jälleen kerran nämä kolme oktaavia ovat
aktiivisesti yhteydessä toisiinsa.
Puheen pitämisen päivänä Venus ja Haumea olivat taivaalla
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Jupiterin korkeampana oktaavina (luovuuden 5. huoneessa). Quaoar on ensimmäinen
sukupuoleton planeettamme,
Kalifornian alkuperäiskansojen
tongva-kansan ylijumala, joka
laulaa ja tanssii esiin uutta todellisuutta olemassaolon kaaoksesta.
Samaan aikaan transitoiva
Merkurius (kuudennessa, palvelemisen huoneessa), oli sekstiliissä tohtori Kingin syntymäkartan Haumeaan neljännessä
huoneessa ja puolisekstiilissä
hänen syntymäkarttansa Neptunukseen viidennessä huoneessa, ja hän käytti molempia
korkeampia oktaaveja puheesJohn Lewis, USA:n
saan. Transitoiva Sedna, joka
kongressiedustaja.
mielestäni edustaa "sielumme
kohtalon polkua" tässä elämäskonjunktiossa, ja molemmat sä, muodosti tukevan kolmion
olivat yhtymässä Kingin syn- Neptunuksen kanssa; hän täyttymäkartan Neptunukseen 2 ti henkistä kohtaloaan visioasteen tarkkuudella - voimakas näärisillä sanoillaan. Sedna oli
osoitus korkeamman oktaavin myös vaativassa neliössä Hauresonanssista.
meaan, mikä osoitti, että edesTohtori Kingin kaltaisen sä oli pitkä henkinen tie tuon
henkisesti kehittyneen henki- unelman saavuttamiseksi.
lön horoskoopissa kvinttiilit
Transitoiva Haumea aktivoi
(72°) edustavat evoluution voimakkaasti tohtori Kingin
virtaa. Hänen merkkipuheen- syntymäkarttaa. Sen lisäksi, että
sa pitopäivänä Neptunus oli se oli yhteydessä Neptunuktransiittina kvinttiilissä hänen seen, se oli myös puolisekstiilisNeptunukseensa
osoittaen sä syntymäkartan Haumeaan,
tuon hetken henkisen evo- kolmiossa Jupiteriin 12. huoluution mahdollisuutta; se oli neessa (kollektiivinen alitajunmyös hänen Aurinkonsa kans- ta) ja kvinttiilissä Marsiin 2.
sa kvinttiilissä (yhdeksännessä, huoneessa.
uskomusten huoneessa), mikä
Haumea oli myös kvinkunsosoitti, että hän oli tuon hetken sissa Uranukseen 12. huoneesmies.
sa ja puolineliössä Plutoon 3.
Viitaten kriisiin, jota tohtori huoneessa (ideat ja kommuKing puheessaan käsitteli, Nep- nikaatio). Nämä aspektit putunuksen transiittiasema oli huvat uudestisyntymästä, jonmyös hankalassa oppositiossa ka keskipisteenä oli unelma, ja
hänen Askendenttiinsa, neliös- stressaavasta suhteesta valtaan,
sä syntymäkartan Merkuriuk- joka laajenisi kollektiivisessa
seen yhteiskuntaa edustavassa alitajunnassa hänen evolutio10. huoneessa ja puolitoistane- naarisen aktiivisuutensa kautta.
liössä Varunaan, Saturnuksen
Muistakaa, että Venus ja
korkeampaan oktaaviin, 12. Haumea olivat taivaalla konhuoneen kärjellä.
junktiossa keskenään, joten
Transitoiva Neptunus oli Venus vahvisti tapahtumaa samyös sekstiilissä Quaoariin, moilla aspekteilla, mutta lisäsi
"uusien näkökulmien" pla- myös evolutionaarisen bikneettaan, jota voimme ajatella vinttiilin (144) tohtori Kingin
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MC:hen. Hän oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Transitoiva Eris, Pluton korkeampi
oktaavi, 12. huoneessa oli tarkassa puolisekstiilissä hänen
syntymäkarttansa Venukseen
(11. huoneessa). Eris on totuudenpuhuja, ja 12. huoneessa se
edistää syvää henkistä totuutta.
Varuna, Saturnuksen korkeampi oktaavi, oli kvinttiilissä hänen Venukseensa 1. huoneessa.
Varuna ilmentää hallitsemista
ilman tarvetta kontrolliin, ja
senkaltainen hallitseminen tuo
mukanaan aitoa merkittävyyttä
– ja sitä tohtori King edusti esimerkillään.
Kongressiedustaja
John
Lewisin mukaan ”tohtori Kingillä oli voima, taito ja kyky
muuntaa Lincolnin muistomerkin askelmat monumentaaliseksi alueeksi, joka muistettaisiin ikuisesti. Puhuessaan
hän opetti, inspiroi ja toi tietoa
– ei vain läsnäoleville, vaan kaikille ihmisille USA:ssa ja vielä
syntymättömille sukupolville.”
(4)
. John Lewis piti myös tuona
päivänä puheen opiskelijoiden
väkivaltaa vastustavan komitean puheenjohtajana.
Tässä näemme ilmaistuna
kaikki kolme oktaavia: Venuksen opetus henkilökohtaisella
tasolla, Neptunuksen inspiraatio sosiaalis-henkisellä tasolla
ja syntymättömiin sukupolviin
ulottuva kurkottaminen vielä
henkisemmällä tasolla, uudestisyntymän jumalattaren Haumean 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 vapauttaakseen meidät esoteerisilla
yhteenotoilla. Se luo alitajuisia
tilanteita, joissa meidän on lopetettava itsemme pettäminen
ja/tai uhrina oleminen.

wikipedia

Alice Bailey.
Kartta 3: Sisäkehä Alice Bailey
ulkokehä: Arcane School-koulun perustaminen.
Perinteisesti kääpiöplaneetta Pluto on Marsin korkeampi
oktaavi, joten Eris on loogisesti Pluton korkeampi oktaavi.
Tuonelan herran kallistuskulma
ekliptikaan nähden on 17 astetta, ja Eriksen vastaava on peräti
44 astetta, joten se leikkaa todellisuutta vieläkin terävämmin
kuin Pluto. Kaikille kolmelle planeetalle on yhteistä määrätietoisuus ja muuntautumiskyky.

kooppinsa transiiteissa tuona
päivänä.
Bailey kasvoi varakkaassa
keskiluokkaisessa brittiläisessä
perheessä, sai anglikaanisen
koulutuksen ja hänestä tuli
omistautunut lähetystyöntekijä ja pyhäkoulunopettaja. Kun
hän oli 35-vuotias, hän liittyi
Teosofiseen seuraan ja alkoi
opiskella H. H. P. Blavatskyn
salaisia oppeja. Muutamaa
vuotta myöhemmin hän tapasi henkioppaan, joka kertoi
"Edistää universaalien
olevansa tiibetiläinen mestari
henkisten periaatteiden
nimeltä Djwhal Khul. Bailey
tunnustamista"
kirjoitti sarjan "iättömiä viisauskirjoja", joita hän kuvasi
Katsotaanpa,
löydämmekö Djwhal Khulin opetuksiksi.
nämä kolme planeettaa laulaBaileyn syntymäkartan Mars
massa kuorossa Alice Baileyn on konjunktiossa Askendenthoroskoopissa silloin, kun hän tiin, joka on kvintiilissä Pluperusti Arcane School-koulun- toon 10. huoneessa; Pluto on
sa. Bailey keksi termin "New puolestaan kvintiilissä Erikseen
Age", joten hänen koulunsa 8. huoneessa (okkultismin
perustamista voidaan pitää huone). Mars ja Eris ovat siis
New Age -liikkeen syntynä. bikvintiilissä, joten nämä kolEhdotan jälleen kerran, että me oktaavia ovat vahvasti linnäemme kolmen oktaavin toi- jassa hänen horoskooppinsa
mivan yhdessä hänen horos- evoluutiovirtausten kanssa.
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Kahdeksannen
huoneen
Eris voi tiedostamattomalla
tasolla rohkaista materialistiseen ahneuteen, kiinnostukseen perverssiä seksiä kohtaan
ja haluun kylvää kaaosta kollektiivisiin energioihin. Bailey 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 energioitamme, elävöittää niitä ja
innostaa uuteen uskoon.
Bailey perusti 5. huhtikuuta
1922 Lucis Trust -järjestön, joka
pyöritti hänen Arcane-kouluaan. Se luotiin "välineeksi,
jolla edistetään niiden yleismaailmallisten henkisten periaatteiden tunnustamista, jotka
ovat kaikkien oikeiden suhteiden rakentamiseen tähtäävän
työn ytimessä".(5)
Tuona päivänä transitoiva
Eris oli Baileyn 9. huoneessa,
joka on uskon ja korkeamman koulutuksen huone; Eris
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oli sekstiilissä hänen syntymäkarttansa Plutoon 10. huoneessa yhden asteen orbilla.
Korkeimmalla tasolla Pluto 10.
huoneessa liittyy yhteiskunnalliseen muutokseen, ja hänen
syntymäkarttansa Eriksen "okkulttinen ohjaus" 8. huoneessa
antoi sille muodon hänen koulussaan.
Meillä ei ole tapana ajatella
kääpiöplaneetta Plutoa henkisenä, koska koemme usein sen
energian
tiedostamattomalla tasolla, mutta aivan kuten
muutkin kääpiöt se ilmenee
eri tavoin riippuen tietoisuuden tasostamme. Korkeimmalla
tasolla Pluto kymmenennessä
huoneessa ei halua valtaa sanan
tavallisessa merkityksessä, vaan
pikemminkin niin vahvaa henkistä voimaa, että se voi saada
aikaan yhteiskunnallisen muutoksen. Se on vähän kuin hurjaa
armoa. Sanon "vähän", koska
varaan tämän termin korkeimmalla tasolla olevalle Erikselle.
Tuona huhtikuisena päivänä Pluto oli transiittina Baileyn
kollektiivisen tietoisuuden 11.
huoneessa ja tarkassa puolisekstiilissä hänen syntymäkarttansa Marsiin, joka on yhtymässä Askendenttiin. Siten Baileyn
transformatiivinen
tietoinen
missio oli sopusoinnussa hänen tekojensa ja käyttäytymisensä kanssa. Transitoiva Pluto
oli myös tarkassa kvintiilissä
Baileyn Saturnukseen 10. huoneessa, mikä antoi hänen opetukselleen uuden rakenteen ja
vei sen uudelle evoluution tasolle. Pluto oli myös konjunktiossa hänen alasolmuunsa 11.
huoneessa asteen tarkkuudella,
mikä muutti hänen karmallista
voimaansa kollektiivisessa tietoisuudessa ja määritti hänen
kohtaloaan yläsolmun opposition kautta.
Mars kulki sillä välin transiittina hänen viidennessä
huoneessaan, oli tarkassa kolmiossa hänen MC:hensä ja
tiiviissä bikvintiilissä Neptunukseen 10. huoneessa, joten
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hänen toimintansa tuona päivänä oli sopusoinnussa hänen
yhteiskunnallisen
asemansa
kanssa sekä evolutionaarisessa yhteydessä hänen henkisen
näkemyksensä ja ammattinsa
kanssa.
Huomaa lopuksi, että transitoiva Eris oli myös oppositiossa
Baileyn Kuuhun yhden asteen
orbilla ja neliössä hänen Aurinkoonsa kolmen asteen orbilla.
Näemme tapahtuman merkityksen näissä aspekteissa, jotka kohdistuivat hänen horoskooppinsa Valoihin (Aurinko
ja Kuu). Lähin Eriksen tekemä
aspekti oli kuitenkin sekstiili
hänen Haumeaansa 11. huoneen kärjellä. Kun muistutetaan, että Haumea edustaa
uudelleensyntymistä,
tämä
sekstiili viittaa kollektiivisen
tietoisuuden uudelleensyntymiseen, joka tapahtuisi Baileyn
koulun kautta.
Vuosi perustamisen jälkeen
Lucis Trust julkaisi Baileyn
"Great Invocation" -rukouksen, josta tuli hyvin suosittu, ja
säätiö julkaisi jatkossa 24 kirjaa 50 eri kielellä. Vielä nykyisinkin Baileyn kirjoituksilla on
edelleen vahva vaikutus okkultismista tai syvistä henkisistä
mysteereistä kiinnostuneiden
elämässä ( Eris Baileyn 8. huoneessa, Pluto 10. huoneessa ja
Mars Askendentilla!).

"Synergistinen itsesäätyvä,
monimutkainen järjestelmä"

Testataksemme,
toimivatko
nämä oktaavit yhdessä, tarkastelemme James Lovelockia,
Gaia-hypoteesin luojaa: Hänen
teoriansa on, että "organismit ovat vuorovaikutuksessa
maapallon epäorgaanisen ympäristön kanssa muodostaen
synergistisen
itsesäätelyyn
perustuvan,
monimutkaisen
järjestelmän, joka auttaa ylläpitämään ja säilyttämään elämän
edellytykset planeetalla. (6)
"Pohjimmiltaan eloton aine
ja elävät organismit toimivat
yhdessä luodakseen ympäristön, jossa elämme, joten maapallo on elävä organismi, ja
me olemme tuon organismin
kehittyvä tietoisuus. Lovelock
oli NASA:n tutkija, ja hän esitti
hypoteesinsa ensimmäisen kerran kirjassaan Gaia, joka julkaistiin 4. lokakuuta 1979. (7)
Kirjan julkaisupäivänä näemme oktaavien resonanssin, kun
transitoiva Kuu oli puolisekstiilissä Lovelockin Sednaan ja
Ceres oli konjunktiossa Sednaan, samalla kun Sedna itse
oli transiittina puolisekstiilissä
Lovelockin syntymä-Cerekseen.
Lovelockin syntymä-Sedna on
kuudennen huoneen kärjellä;
ihmiset, joilla on tämä sijainti, ovat yleensä futuristeja; he
kokevat päivittäiset rutiininsa
henkisemmällä tavalla ja näkeSedna - Ceres - Kuu
vät siten laajemman kuvan siitä,
mihin tämän päivän toiminta
Kääpiöplaneetta Ceres voidaan johtaa. Lovelockin Ceres on 5.
nähdä Kuun korkeampana huoneessa, joten hän nauttii
oktaavina, sikäli kuin Kuun vä- pitkistä kävelyretkistä maaseulitön, reagoiva, selviytymiseen dulla, jossa hän voi tarkkailla
keskittyvä fokus muuntuu Ce- lintuja ja eläimiä. Näissä kahreksen myötä henkisemmälle, dessa sijoittelussa voimme nähplanetaariselle tasolle. Näin dä hänen Gaia-hypoteesinsa
ollen voimme tarkastella Sed- synnyn.
naa Cereksen korkeampana
Transiitti-Kuu oli bikvintiilisoktaavina, jossa Cereksen hoi- sä Lovelockin Neptunukseen 9.
vaava henkinen, planetaarinen huoneessa (julkaisutoiminta),
energia muuntuu jälleen Sed- kun taas transitoiva Neptunus
nan laajemmaksi, kaiken kat- 2. huoneessa oli bikvintiilissä
tavammaksi evolutionaariseksi Lovelockin
syntymäkuuhun,
henkisyydeksi.
myös 9. huoneessa, osoittaen
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TheXtraordinary

James Lovelock.

joukko hankalia aspekteja, jotka vaativat kommunikointia ja
tuloksia. Cereksen 135 asteen
aspekti hänen Merkurius-Saturnus-konjunktioonsa
10.
huoneessa vaikeutti julkaisemista, varsinkin kun se oli neliössä syntymäkartan Marsiin 9.
huoneessa. Tietenkin transitoiva Mars oli tuona päivänä myös
julkaisemisen 9. huoneessa, ja
kolmiossa hänen syntymäkarttansa Cerekseen 5. huoneessa;
transitoiva Quaoar, Jupiterin
korkeampi oktaavi, oli bikvintiilissä Cerekseen, mikä osoitti
julkaisemisesta koituvaa mahdollisuutta evolutionaariseen
henkiseen laajentumiseen.

Korkeampien oktaavien luettelo:
Sedna - Ceres - Kuu
Makemake - Uranus - Merkurius.
Haumea - Neptunus - Venus.
Eris - Pluto - Mars
Quaoar - Jupiter
Varuna – Saturnus
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Openli

että kirjan julkaisemisen kautta
oli mahdollisuus evolutionaariseen tietoisuuden kasvuun.
Transitoiva yläsolmu 10.
huoneessa oli puolestaan puolineliössä hänen syntymäkuuhunsa 9. huoneessa osoittaen,
että kirjan julkaiseminen oli osa
hänen kohtaloaan. Ttransiitti-Merkurius taas oli 12. huoneessa neliössä Kuuhun, mikä
ennakoi hurjaa debattia, jota
kirja provosoisi vielä vuosia julkaisemisen jälkeen.
Sednan konjunktion lisäksi
Ceres oli myös kolmiossa Lovelockin MC:hen, mikä taas
yhdisti kaikki oktaavit ko. tapahtumaan. Cereksellä oli myös

brary

Sisäkehä: James Lovelock. Ulompi kehä: Gaian julkaiseminen.

Gaia, vuoden 1995 painos.
Ceres on fyysisesti vesipallo,
jolla on materiaalinen kuori, joten sillä on kohtua muistuttava
sisäinen valtameri. Se on itse
asiassa vauvaplaneetta, planetaarinen alkio, yksi niistä harvoista, jotka ovat jäljellä aurinkokunnan syntymästä, ja siksi
se liittyy kasvuun ja hoivaamiseen.
Sen lisäksi, että transiiitti-Kuu oli puolisekstiilissä Lovelockin syntymäkartan Sedna/
Ceres –konjunktioon, korostui
Sedna myös 1. huoneessa kulkevan Uranuksen bikvinttiilin
vuoksi sekä vielä 10. huoneessa
kulkevan yläsolmun bikvintiilin kautta. Tämäkin viittaa julkaisun kohtalonomaisuuteen.
Sednaa korosti tuona päivänä
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myös transiitti-Eriksen konjunktio (Eris- tietoisuuden
kasvu epäsovun kautta), ja
transiitti- Varunan sekstiili (Varuna- Saturnuksen korkeampi
oktaavi), mikä siunasi julkaisun
merkittävyyden. Näiden kolmen oktaavin resonanssi kirjan
julkaisun yhteydessä on huomattava.

Lopuksi rohkaisen teitä tutkimaan lisää tapauksia, joissa
käytetään korkeamman oktaavin
lähestymistapaa. Mitä enemmän
etsimme, sitä enemmän opimme.
Ohjeeksi tässä on ehdottamani
korkeampien oktaavien kehys
keinona ymmärtää uusia kääpiöplaneettoja, jotka on esitetty
lihavoituna.

Artikkeli on julkaistu aikaisemmin: The Mountain Astrologer,
Capricorn Sol 2021.

Kirjoittajan luvalla
suomentaneet Raimo Nikula ja
Marita Hölttä

Alan Clayn artikkeli Sednasta on julkaistu Astro Logoksen kesä 2020 -numerossa (toim. huom.)
Karttatiedot ja lähteet:
(Kartoissa käytetään Placiduksen huonejärjestelmää ja todellisia kuunsolmuja).
Alan Mathison Turing, 23. kesäkuuta 1912; 2:15 GMT; Lontoo, Englanti, (0°W10^, 51N30^); A: Muistista.
Tohtori Martin Luther King Jr. 15. tammikuuta 1929; 12:00 LMT; Alanta, Georgia, USA (84°W23^, 33N45^);
A: Muistista.
Alice Ann Bailey, 16. kesäkuuta 1880; 7:42 GMT; Manchester, Englanti (2°W15^, 53N30^);
C: Oikaistu noin kellonajasta.
James Ephraim Lovelock, 26. heinäkuuta 1919; 14.00 LMT; Letchworth, Englanti (0°W14^, 51N58^);
B: Elämäkerta.
Viitteet:
(Kaikki URL-osoitteet löytyivät elokuussa
1. Dane Rudhyar. “Planetary Octaves and Rulership,” Horoscope Magazine, November 1958.
2. A.M. Turing. “On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem,”
in Proceedings of the London Mathematical Society, 1937, pp. 230–65.
3. https://www.goodreads.com/quotes/10159164-one-day-ladies-will-take-their-computers-for-walks-in#:
4. See https://en.wikipedia.org/wiki/I_Have_a_Dream, “I Have a Dream.”
5. See https://www.lucistrust.org/about_us/history, “Lucis Trust: History.”
6. James E. Lovelock and Lynn Margulis, “Atmospheric Homeostasis by and for the Biosphere:
The Gaia Hypothesis,” Tellus, February 1974, pp. 2–10.
7. Ibid.
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Steven Forrest

JUP I T ER- N E PT UN US

-konjunktio
ja henkinen itseluottamus
Astrologit kaikkialla olivat kiinnostuneita Jupiterin ja Neptunuksen yhtymästä *. Epäilemättä se hallitsikin astrologista
blogosfääriä useiden viikkojen
ajan. Kannattaa kuitenkin säilyttää perspektiivi – Jupiterin suhteellisen 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 erityistä ilmestystä ei voinut olla huomaamatta. Tämä johtuu siitä,
että se tapahtui Kaloissa. Astrologit 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-Neptunus-yhtymä lupasi olla tulivoimainen - meillä oli nämä kaksi
kaasujättiläistä,
molemmat
suurimmalla mahdollisella volyymillä ja yhdistivät vieläpä
voimansa.

Otetaanpa vähän taaksepäin..
Kalat edustavat monia mahdollisuuksia, mukaanlukien mystisyys. Tämä tarkoittaa, että ovi
Jupiter-Neptunus- linjauksen
transsendenttiseen ulottuvuuteen on avoinna kaikille, jotka
haluavat kulkea sen läpi. Tätä
näkökulmaa
konjunktioon
haluan tarkastella tässä uutiskirjeessä. Puhutaan ensinnäkin

45

ajoituksesta. Yhdellä tasolla se
on hyvin suoraviivaista: Jupiter
ja Neptunus muodostivat yhden tarkan yhtymän 12. huhtikuuta 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. toukokuuta. Siellä kaikki muuttuu
hieman mielenkiintoisemmaksi. Jupiter kulkee kolmanneksen
Oinasta, muuttaa sitten mielensä ja suuntaa takaisin antamaan
Neptunukselle viimeisen suudelman. Se perääntyy takaisin
Kaloihin 27. lokakuuta ja 'pysähtyy' 23. marraskuuta asteessa 28.48. Tuona päivänä Neptunus on 22 astetta 40' – mikä
tarkoittaa, että nämä kaksi planeettaa ovat vain noin 6 asteen
etäisyydellä toisistaan samassa
merkissä. Jokaisen standardien
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Disneyworld.

mukaan sekin on yhtymä, ei
vain tarkka.
Mikä tärkeintä tämä Jupiter-Neptunus -yhtymä ei ainoastaan luvannut olla "räikeämpi" kuin useimmat, se on
myös jotenkin kummallisesti
sijoittunut kalenterissa. Pääosin
saimme jyrkän osuman keväällä, ja sitten 10. toukokuusta lokakuun loppuun mennessä se
on ohi – näennäisesti. Sitten
vuoden viimeisten kahden kuukauden aikana se palaa takaisin. Esirippu laskeutuu vasta 20.
joulukuuta, kun Jupiter astelee
jälleen Oinaaseen, eikä palaa ennen vuotta 2033.
Se on siis konjunktion aikataulu. Mitä se kaikki tarkoittaa?
Se on iso aihe ja kuten aiemmin
mainitsin, haluan seurata tässä
lyhyessä uutiskirjeessä vain yhtä
mystistä säiettä kuvakudoksessa. *
Kaiken kaikkiaan Neptunus
on visionääri – mutta se voi olla
myös harhaanjohtava. Samaan
aikaan Jupiterilla on taipumus
"ajatella isosti" – ehkä joskus
liiankin. Yhdistelmä voi johtaa
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rohkeisiin läpimurtoihin (Disney
World avattiin) tai ylivoimaisiin,
uskomattomiin katastrofeihin
(Hiroshiman ja Nagasakin pommitukset).
Kaiken tämän asettaminen
nimenomaan kalamaiseen viitekehykseen terävöittää keskittymistämme, mutta se jättää silti
paljon mahdollisuuksia – omatekoisia guruja, jotka esittävät
ylettömiä väitteitä itsestään, huumeiden yliannostuksia, tyhjästä
syntyneitä uskomusjärjestelmiä
(jotka ovat tuuleen rakennettuja!), eeppisiä juoma-maratoneja:
kaikki tuo sielunsaaste tulee olemaan suloisessa sekamelskassa.
Entä korkeampi todellisuus?
Entä tämän yhteyden evolutionaalinen tarkoitus? Et lukisi tai
kuulisi näitä sanoja, ellet olisi
jollakin tietoisella henkisellä polulla. Haluan siis puhua suoraan
teille - henkisesti "lahjakkaille
ja kyvykkäille" - tutkiessamme
ravintoketjua hieman korkeammalla.
Jupiterin peruskysymys koskee aina sitä, kuinka olemme
saattaneet aliarvioida itseämme.
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Kun sen yhdistää Neptunukseen ja Kaloihin, voimme kysyä
paljon täsmällisemmin: kuinka
olet aliarvioinut itseäsi henkisesti? Palaamme hetken kuluttua
tähän latautuneeseen kysymykseen, mutta ensin nopea faktan
tarkistus. Jokaisen uskonnon
kirjoitukset varoittavat meitä
kaikkia oman egomme juonitteluista. Paisunut ego on monien
surullisten tarinoiden taustalla, mutta kenties pahimmassa
niistä on kyse perusteettomasta
ylpeydestä, joka saastuttaa ihmisen henkisen elämän. Se pysäyttää yksilön oman kehityksen.
Vielä pahempaa on, että kyseinen henkilö saattaa itse asiassa
johtaa muita harhaan ja ohjata
heidän matkaansa väärin valtuutuksin.
Raamatussa sanotaan: ”Varokaa vääriä profeettoja, jotka tulevat luoksenne lammasten vaatteissa, mutta jotka sisältä ovat
raatelevia susia.” Buddhalaiset
puolestaan ovat olleet erittäin
kekseliäitä kuvaillessaan vääriä opettajia odottavia helvetin
maailmoja.

wikipedia

Karismaa voidaan teeskennellä. Jokainen, jolla on kaksikymmentä dollaria, voi mennä
kirjakauppaan ostamaan aikakausien viisautta. On niitä, jotka 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. Epäilenpä, että media hyötyy heistä,
puhumattakaan vuonna 2022
avatuista joogastudioista, kirkoista ja meditaatiokursseista.
On yksi seikka, johon tällaiset
ihmiset ovat syyttömiä: "itsensä aliarvioimiseen henkisesti".
Ilmeisesti he tekevät juuri päinvastoin.
• Kaikki nämä varoituksen
sanat oli tarpeellista tuoda
esiin suurempien mahdollisuuksien ymmärtämiseksi
Jupiter-Neptunus -yhtymästä tänä vuonna. Aivan kuten itsemme yliarvioiminen
henkisesti erottaa meidät
totuudesta, samoin itsemme
aliarvioiminen. Nöyryys on
tietysti paljon miellyttävämpää seuraa kuin ylimielisyys,
mutta molemmat ovat vääristymiä. Entä jos näkisit itsesi henkisesti sellaisena kuin
olet? Ymmärtäisit tarkasti ja
totuudenmukaisesti,
missä
olet evoluution polullasi?

Tian Tan Buddha, Lantau Island, Hongkong.

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 todennäköisesti hyödy paljoakaan
saarnasta. Ota henkilö kirkosta
• Nyt keskeinen kohta ja ja vie hänet siihen Himalajan
asian todellinen ydin: Entä jos luolaan - ja luultavasti onnistut
työ, jonka olet jo tehnyt itsesi vain pelottamaan hänet. Kumkanssa, on "toiminut"? Entä pikaan ei hyödy mitään.
jos olet pidemmällä kuin kuvitJokaisella henkisen evoluution
telet? Ehkä on aika panna se tasolla on tehokkaita käytäntöjä,
merkille.
jotka voivat auttaa meitä edistymään. Kun siirrymme uudelle taJoku istuu perinteisessä kon- solle, vanhat käytännöt lakkaavat
servatiivisessa kirkossa Mis- toimimasta.
sissippin takamailla ja laulaa
Jupiter-Neptunus-konjunkvirsiä sunnuntaiaamuna. Se tio viestii mahdollisuudesta,
on henkinen harjoitus ja sitä että olet valmis siirtymään hartulee kunnioittaa sellaisena. joituksen uudelle tasolle. Se on
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kutsu henkiseen valmistumiseen. Kaikki planeetalla eivät
ole pätevöityneet. Evoluutio ei
tapahdu automaattisesti. Mutta
jälleen kerran, epäilen vahvasti, että useimmat teistä, jotka
lukevat ja kuulevat kaiken tämän, 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 Kaloista tai Neptunuksesta törmäämättä sanaan myötätunto.
Emme voi tutkia Jupiteria kovin
syvällisesti, ellemme kohtaa
myös anteliaisuuden ajatusta.
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vin. Tänä vuonna tarvitset annoksen tai kaksi tätä tehokasta
lääkettä. Tämä johtuu siitä, että
Jupiter-Neptunus-yhtymällä on
vaarana paisuttaa surkeaa egoasi.
Ajatellaanpa.. se mitä tarkoitamme on, että olet yksinkertaisesti siirtynyt korkeammalle
tietoisuuden tasolle. Olet valmistunut. Työsi on tuottanut
tulosta. Se on kaikki totta, mutta väite on myös voimakasta
ego-adrenaliinia. Myötätunto
on ainoa lääke, joka on tarpeeksi vahva pitämään sen tasapaiDalai Lama.
nossa.
Sen sijaan, että kuvailisin sitä
Kalat ja Neptunus aistivat maa- didaktisesti, haluan vain antaa
ilman kärsimyksen ja välittävät sinulle muutaman ennustuksiitä. Neptunuksen ja muun sellisen kuvan. Ajattele, mitä on
elämän välillä ei ole esteitä. Ju- niiden taustalla, ja näet, mitä
piter on "hyvä hallitsija" – hän tapahtuu maailmassa - kun se,
todella haluaa kansansa me- että "ei aliarvioi itseään hennestyvän ja olevan onnellinen. gellisesti" solmii onnellisen liiMuutoksen tekeminen muiden ton sitoutuneen myötätunnon
ihmisten elämään tuo Jupite- kanssa.
rille iloa. Nämä ihastuttavat
ominaisuudet, kuten tulemme
näkemään, ovat selittävä lenk• Joku, joka on aina tunki loogisessa ketjussa, jossa
tenut aidosti ja vilpittömästi
tulkitsemme energioita, jotka
sääliä pakolaisia kohtaan, temäärittelevät tämän vuoden
kee ensimmäisen varsinaisen
korkeammat mahdollisuudet.
avustuksensa avustusrahasMyötätuntoinen yhteisöllisyys
toon.
on lääke kaikkiin egoinflaatioihin, joita Jupiter-Neptunus-yh• Joogan opiskelijasta tulee
tymä saattaa uhata. Jos olemme
joogan opettaja.
hetkellisesti enemmän huolissamme muista kuin itsestäm• Sunnuntaisin
kirkossa
me, siinä ei ole tilaa liioitellulle
oleva kristitty aloittaa medi"minä, minä, minä"-asenteelle,
taatioharjoituksen ja alkaa
joka on aina egoismin sormensäteillä tuota rauhanomaista,
jälki. Kun ruokit nälkäistä lasta,
kaiken hyväksyvää aallonpiet luultavasti katso peiliin vartuutta.
mistaaksesi, että tukka on hy-

• Nuori mies, joka on lukenut astrologiaa vuosia, tekee
ensimmäisen tulkinnan ystävälleen. Kumpi heistä hyötyy
enemmän?
• Himalajan luolassa oleva 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 taikaa tällä hetkellä? Kuten aina
kaikissa astrologisissa asioissa,
taivaallinen ajoitus on täydellinen. Me kaikki tarvitsemme
uuden annoksen uskoa ja toivoa. Ja sen sijaan, että odottaisimme enkeleitä taivaasta
tarjoamaan sitä, etsikäämme
enkeliä itsestämme. Monet
meistä ovat edistyneempiä kuin
luulevat – ja mitä nopeammin
sen tajuamme, sitä nopeammin
löydämme luottamuksen tämän pahoinpidellyn maailman
parantamisen kykyyn.
Mihin nämä kaksi Jupiter-Neptunus-energiatömähdystä 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 itsevahvistuksen liikahdukset saavat aikaan läpimurtoja.

Kirjoittajan luvalla
suomentanut Anita Väre

* 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 vaikutuksen eri huoneissa. Koska yhtymä tapahtui tällä kertaa Kaloissa , vaikutus vahvistui ja
se myös antoi tapahtumalle erityisen kalamaisen sävyn.
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Steven Forrest

Theoi.com

VENUS – torjumisen
hienostunut taito
Afroditen syntymä. Pompeijilainen fresko.

Opettaessani kerran ryhmälleni
planeetta Venuksesta, hätkähdytin oppilaitani – ja vähäsen
itseänikin. Kuulin itseni nimittäin sanovan, että Venuksen
pääasiallinen tehtävä liittyy ihmisten torjumiseen. Tämä on
tietysti kaukana siitä, mitä yleisesti ajattelemme Venuksesta!
Me näemme 'rakkauden jumalattaren' mielikuvissamme
tervehtimässä meitä kauriinsilmäisenä ja utuisena, toivottaen
meidät tervetulleeksi syli ja sydän avoinna, ilman arvostelua,
epäröintiä tai ennakko-odotuksia.
Joskus ihmiset viettävät koko
elämänsä etsimällä tällaista täydellistä rakkautta; he ovat ihmiskunnan traagisia romantikkoja. Useimmat heistä kuolevat
yksinäisinä. Peter Townsend
The Who-yhyteestä julkaisi 40
vuotta sitten laulun, joka näennäisesti kertoo kaiken – sen
nimi on The Sea Refuses No
River (Meri ei torju ainuttakaan jokea). Minulle tuo laulun
nimi edustaa yhtä huippuhet-

youtube

wikipedia

Pete Townsend ja Keith Moon, The Who-yhtyeestä
keä rock and roll-runoudessa,
mutta itse asiassa sillä on hyvin vähän tekemistä Venuksen
kanssa. Todellisuudessa hänen
säkeensä ovat puhdasta Neptunusta, eikä vain siksi että ne
viittaavat merelliseen elementtiin. Neptunus rakastaa ihmisiä
ilman ehtoja, ei Venus.
Useimmat meistä oppivat
aika nopeasti, että on suuri
ero siinä, miten kuvittelemme
Jumalan rakastavan meitä – ja
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siinä, miten vanhempamme ja
puolisomme meitä rakastavat.
Vanhempien ja kumppanien
rakkaus, myös vilpittömien halausten ja suudelmien lisäksi,
sisältää myös silmien pyöritystä
ja paheksuvia katseita – ja hyödyllisiä listoja niistä myriadeista
tavoista, joilla voisimme parantaa tapojamme.
Venus ei rakasta 'kaikkia' –
se on Neptunuksen tehtävä.
Venus valikoi ja valitsee ja se
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tarkoittaa, että jonkinasteinen
torjunta on välttämättä aina
osa sitä prosessia. Venuksen
rakkaus on 'henkilökohtaista',
'minä ja sinä'-juttua, eikä suinkaan 'minä ja ihmiskunta'-teemaa. Seksuaalisesti Venuksen
tarkoitus ja yritys on olla kahdenkeskeistä. Esimerkiksi kuinka monta kertaa elämässämme
sanomme sanat: ”Menetkö
naimisiin kanssani?”
Kaukana ovat ne ajat, jolloin
vastauksemme olisi 'vain kerran' – mutta useimmat meistä yrittävät kuitenkin päästä
lukuun, joka on laskettavissa
yhden käden sormilla. Tämä
huomio johtaa meidät suoraan Forrestin teoriaan no 376
– suurin osa meistä suutelee
useampia ihmisiä kuin on valmis ottamaan aviopuolisoksi
– ja mitä on suudelma muuta
kuin valmistava tutkimus syvemmän läheisyyden mahdollisuudesta? Jopa kaikkein vilpittömimpien ihmisten elämässä
nuo tutkimukset todennäköisimmin ja useimmin paljastavat
syitä, miksi EMME halua olla

yhdessä – kuin syitä elinikäisen
liiton solmimiseen.
Näettekö! Tämä on torjuntaa! Sanoa ihmisille EI – viisauden ja erottelukyvyn avulla
– on perustavaa laatua oleva
Venus-taito.
Tässä on alkeellinen kokemukseen perustuva käsikirjoitus 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 tarkastele tätä realistisesti. Olisin
hämmästynyt, jos käsikirjoitus
ei läpäisisi testiä. Kaiken tämän
pohdinnan taustalla on keskeinen huomio Venus-planeetasta.
Se mitä Venus tekee, on erottaa
syvä, erityinen vastavuoroisuus
itsemme ja toisen henkilön välillä. Jos sanomme, että Venus
tarkoittaa 'ihmisten torjuntaa',
se on aika lähellä totuutta, mutta rehellisesti sanoen tuo lause

ei tavoita planeetan lämmintä
olemusta. Ehkä voimme 'rakastaa kaikkia' tai ainakin tavoitella sitä. Mutta voiko jokainen olla 'paras ystäväsi'? Voiko
kuka tahansa olla kumppanisi?
Sellaisen syvän henkilökohtaisen läheisyyden tarjoaminen
on runsas lahja, sellainen jota
emme voi antaa liian monille
ihmisille. Elämä on liian lyhyt,
ja lisäksi olemme kaikki liian yksilöllisiä, jotta voisimme löytää
sellaista sielun harmoniaa jokaisesta kadunkulmasta.
Rakkaus on häilyvä sana, jolla
on monia päteviä merkityksiä.
Ehkä juuri siksi se on niin suosittu lurjusten parissa. Kuten
olemme nähneet, rakkaus jota
saatat tuntea ihmiskuntaa kohtaan – ihmisen ystävällisyyden
nektaria – on Neptunuksen rajattomuuden aluetta. Erityinen,
hyvin inhimillinen rakkaus, jota
tunnet kumppania tai hyvää
ystävää kohtaan, on Venuksen
rakkautta. Sen saa sinulta vain
henkilö, joka on läpäissyt monet testisi - ja joka vastaisuudessakin onnistuu siinä.

Luettelen seuraavana kuusi perustavaa totuutta ihmissielun evoluution Venusulottuvuuksista:
•

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 torjumaan 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
wikipedia

VENUS

MERKEISSÄ
Milon Venus. Louvre.

Venus Oinaassa
Evolutionaarinen tarkoitus on solmia suhteita,
jotka auttavat henkilöä kehittämään rohkeutta 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 ratkaisemattomalla, ilmaisemattomalla vihan tunteella.

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 psyykkistä turvapaikkaa vetäytymällä kuoreensa.

Venus Härässä
Kehityksen tarkoitus on solmia kestäviä liittoja,
jotka auttavat pitämään yllä tyyneyttä, yksinkertaisuutta ja vaivatonta yhteyttä oman vaistopuolen kanssa. Sielun halu on kokea luonnollista
seksuaalisuutta, vastakohtana entisen elämän
jäykille, muodollisille tai pakotetuille seksuaalisille suhteille.

Venus Leijonassa
Evolutionaarinen tarkoitus on lujittaa suhteita,
jotka auttavat henkilöä oppimaan iloa, spontaanisuutta ja Itsen arvostamista keinona kasvuun.
Päätelmänä on, että sielulla on voimakas tarve
käyttää rakkautta entisen elämän tuskan parantamiseen – tuskan, joka liittyi torjuntaan, petokseen, vainoamiseen tai tuomitsemiseen.

Venus Kaksosissa
Evolutionaarinen tarkoitus on muodostaa suhteita, jotka auttavat lisäämään omaa avomielisyyttä
ja kykyä havannoida ilman tuomitsemista. Tässä
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'pakanalliseen' hurmaan. Tässä on vastareaktio
entisen elämän dynamiikkaan, johon liittyi alistavaa seksuaalisuuden rajoittamista, pitkästymistä
ja ihmissuhteita, joihin oli tyydytty, mutta joita ei
hellästi vaalittu.

Venus Neitsyessä

Kehityksellinen tarkoitus on muodostaa suhteita,
jotka korostavat melkeinpä sotilaallista keskittymistä kasvuun ja aktiiviseen molemminpuoliseen auttamishaluun, vastakohtana entisten
Venus Kauriissa
elämien dynamiikkaan, johon liittyi tunne orjana
olemisesta – seisahtuneissa, staattisissa ja toivotEvolutionaarinen tarkoitus on muodostaa aikuitomissa avioliitoissa.
sia ihmissuhteita, jotka perustuvat itsemääräämisoikeuteen, sitoutumiseen ja kypsyyteen, vastakohtana entisen elämän dynamiikkaan, johon
liittyi epäonnistumista ja hylkäämistä – johtuen
pohjimmiltaan molempien tai jommankumman
epäkypsyydestä.

Venus Vaa'assa

Tarkoitus on solmia suhteita, jotka auttavat kehittämään ihmisen kykyä hienostuneisiin, romanttisiin ja kohteliaisiin tapoihin; on keskityttävä
jatkuvasti siihen, että molemmat ottavat toisensa empaattisesti ja valppaasti huomioon. Tässä
on voimakas reaktio sitä vastaan, että entisessä
elämässä on ollut kokemuksia seksuaalisesta karkeudesta tai raakuudesta.

Venus Vesimiehessä
Tarkoitus on solmia suhteita, jotka antavat tukea
yksilöllisyydelle ja takaavat henkilökohtaisen vapauden. Tässä on vastareaktio tunteeseen, että
henkilöä on käytetty seksuaalisesti hyväksi, mutta 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 seksuaalisissa suhteissa.

Venus Skorpionissa
Tarkoitus on muodostaa suhteita, jotka auttavat
kehittämään ihmisten kykyä olla syvästi ja alastomasti inhimillisiä yhdessä ja antaa arvostelusta vapaata tilaa tunteiden purkautumiselle sekä
itsessä että kumppanissa. Sielun halu on kokea
radikaalia rehellisyyttä ja siten saavuttaa uudelleen luottamus, joka oli edellisessä elämässä vahingoittunut läheisyyteen liittyvien valheiden ja
petosten takia.

Venus Kaloissa
Kehityksellinen tarkoitus suuntautuu tietoisuuteen – seksuaalisuuden ja henkisyyden yhteenliittämiseen. On tärkeää muodostaa suhteita, jotka
toimivat ensisijaisesti siteenä kahden ihmisen
tietoisuuden välillä. Tässä on vastareaktio tuhoisille 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.

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

Forrest Astrology 21.10. 2016, Kirjoittajan luvalla suomentanut Marita Hölttä
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Raimo Nikula

Apu.fi

HENKILÖKUVA

Ilkka Heiskanen –
näyttelijä Heiskasen armosta
Ilkka Heiskasen eli Illun isä, Olli
Heiskanen, lähti sotaan vapaaehtoisena 16-vuotiaana ja viipyi
siellä viisi vuotta. Hän vaikeni
sodasta loppuelämänsä, vaikka
tekikin pitkän uran armeijan
palveluksessa. Hän jäi sotilasmestarina eläkkeelle 42-vuotiaana, kun IIlu oli neljän vanha.
Olli Heiskanen teki sen jälkeen
työntäyteisen uran eri firmoissa

kuljetus- ja logistiikkavastaavana. Olli ja Maire Heiskasen perheessä oli viisi lasta. Menoa ja
vilskettä oli, Illun veljet ottivat
yhteen armeijataustaisen isänsä kanssa ajoittain rajusti. Ankara sotilasisä ei osannut eikä
halunnut joustaa eikä katsella
kaikkea lempeän inhimillisesti
vaan kuritti ja raivosi. Hänellä
oli takanaan eroon päättynyt
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sodanaikainen avioliitto, josta oli kaksi tytärtä. Heiskasen
isä vaikeni sodasta niin kuin
tuhannet muut sodankäyneet
miehet, jotka kantoivat sodan
traumoja sisällään koko ikänsä. Alkoholismia oli sekä isän
että äidin puoleisessa suvussa,
minkä asian merkitys paljastui
Ilkalle myöhemmin, kun omat
taipumukset tulivat selviksi.

Astro Logos 114 kesä 2022

wikipedia

Ilkka
Heiskanen
kertoi
isä-suhteestaan:
”Varsinkin
nuorempana isä oli kiivas, sai
raivareita ja huusi kapiaisilta
sodassa opitun miehen mallin mukaan. Leppyi nopeasti
ja tajusi, ettei tässä ole mitään
tolkkua. Puhun näin, koska olen
itse tismalleen samanlainen.”
Sen merkkinä Ilkka Heiskanen
hajotti kerran teatterin pukuhuoneensa päreiksi. Poliisi tuli
ja korjasi kuumentuneen taiteilijan lepäämään. Ilkan veljet
olivat 70-luvulta lähtien radikaaleja vasemmistolaisia ja sekös ärsytti sotilastaustaista isää
suuresti. Perheen tunnelma oli
kireä. Tilanne laukesi vasta kun
Isä alkoi olla huonossa kunnossa ja välejä poikiin selvitettiin
keittiönpöydän äärellä.
Yksi veljistä on Kari Heiskanen, näyttelijä ja ohjaaja. Kesällä 1986 Ilkka tapasi tulevan
vaimonsa Annukan, joka asui
Australiassa miehensä kanssa
ja oli käymässä Suomessa. Annukka erosi ja muutti takaisin
Suomeen ja meni naimisiin Ilkan kanssa. Annukka on yhdeksän vuotta vanhempi miestään,
rauhallinen ja sopuisa suurperheen äiti, joka pitää myös levotonta miestään kuosissa. Ilkan
vanhempien perheessä oli viisi
lasta, ja Ilkan ja Annukkan perheessä on kuusi lasta, kolme
Annukan edellisestä liitosta ja
kolme Ilkan kanssa.
Näin perinteet jatkuvat, vanhempien perhemalli on ulkoisesti ainakin samanlainen kuin
vanhemmilla. Ja useimmilla
meistä näin on. Perhe asui useassa paikassa: Hämeenlinnassa,
Haminassa, Keravalla. Saatuaan
kiinnityksen Helsingin kaupunginteatteriin vuonna 1985
Heiskanen on näytellyt satoja
rooleja. Myös elokuvissa hänet
on nähty. Hän on näyttelijänä työmyyrä ja monipuolinen
ahertaja, yli sadan elokuva- ja
tv-roolin mies, satojen näyttämöroolien ja kymmenien monologiesitysten mies, joka työllistää nykyään itse itsensä.

Astro Logos 114 kesä 2022

Ilkka Heiskanen Keravalla 2013.
TV-sarjoissa Ilkka on nähty
viime aikoina mm. Kotikadussa ja Keihäsmatkoissa. Hän on
se lommoposkinen mies, usein
ilkikurisessa sivuroolissa tai humoristisessa valossa kuvattuna. Elokuvarooleja on kertynyt
mittava määrä alkaen Rukajärven tiestä aina Vares-elokuviin. Viimeisin elokuvarooli oli
Juice-elokuvassa (2018), jossa
hän näytteli Juicen isää. Hän
sai Emmapystin roolistaan elokuvassa Hiljaisuus, jonka Sakari Kirjavainen ohjasi vuonna
2011.
Hän itse kuvaa elämänsä
hyppelehtivää kulkua: ”Yllytyshulluus ja päähänpistot veivät
kavereiden kanssa karkumatkoille, näpistelemään, oli viinaa,
naisia, sammumisia, ihmepelastumisia, ikiaikaista ystävyyttä.”
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Näin hän itse kertoo toilailuistaan.
Ilkka Heiskasen muotokuva –
velmu humoristi ja vakava kaurismainen näyttelijä samassa
persoonassa. Nuorena miehenä Heiskanen kävi Amerikassa
vaihto-oppilaana, opetteli rodeoklovnin uraa ja putosi kyydistä loukaten itsensä pahasti
teutaroivan härän potkaistessa
häntä kylkeen. Kolme kylkiluuta meni poikki ja yksi törröttää
yhä ulkonevasti. Sen vuoksi
Heiskanen syynätään aina lentokenttien turvatarkastuksessa
– mikä täällä on? Polvessakin
hänellä on tukena ylimääräistä
metallia.
Alkoholismi-nimisen
peikon kanssa Heiskanen paini
pitkään. Hän lopetti kun näki
itsensä 90-luvun loppupuolella

Marsin lisäksi, on hänessä se
”Isän puoleinen” järjestyksen
sotilaallinen taju ja itsekurin
tarve. joka ajoittain asettaa toilailevan pojan ruotuun. Näin
elämästä tulee pitkä painiottelu, jossa tilanne voi vaihdella:
välillä boheemi voittaa, välillä 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 tarkka, samoin löysempi kuusio Venukseen ja vielä löysempi kuusio Aurinkoon. Skorpionimaiset
ja kaurismaiset taipumukset
elävät kuitenkin viime kädessä
harmoniassa. Ja hyvä niin, se
mahdollistaa elämän jatkumisen ja luovan kipinän elävyyden
tässä näyttelijässä. Mars/Venus/
Aurinko ovat kimpassa KauriisKartta 1 Ilkka Heiskanen syntymäkartta 11.1.1962 Hamina.
sa. Ne ovat ikään kuin perintöä
Oletusaika.
Isältä. Kauris on vahva Isä-auktoriteetin merkki niin ”feminiipeilikuvana ikkunasta, yli 90-ki- myöhäinen, tässä oletusaika on ninen” merkki kuin se viralliloisena juoppona. Se oli liikaa. 03:18. On nimittäin ilmeistä, sessa luokituksessa onkin.
Hän oivalsi, että oma varjo oli että Neptunuksen täytyy olla
Heiskasen kartta on kovaskasvanut liian suureksi. Kaurii- lähellä nousua. Skorpioni nou- ti horisontin alapuolinen. Vain
na hän sai itsensä kuriin ja vii- see, mutta sitä muuntaa rajusti Uranus ja Pluto ovat yläpuolelnan läträys loppui tai ainakin Neptunus, joka tunnetusti tekee la, mutta erinomaisen tärkeällä
kutistui siedettäviin mittoihin. persoonallisuuden rakenteesta paikalla MC:n ympärillä. Ura
Silti raittiuden lisäksi muutakin löyhän, alituisesti muuntelevan, ja päämäärät ovat tällä ihmiitsekuria on vaadittu. Free-lan- herkästi värähtelevän ja joskus sellä melko poikkeukselliset.
ce-näyttelijän tulot putosivat epäluotettavan ja taipuvaisen Elämä säilyy aina hieman kojoskus nollille ja kuusilapsisen pakenemaan mielikuvituksen keellisena yrityksenä tavoittaa
perheen isä jätti itse syömättä tai eskapismin maailmoihin. jotain omaa, erikoista, uutta,
jotta lapsilla olisi ruokaa. Hänen Ja viettymys alkoholiin ja huu- ainutlaatuista tai hätkähdyttätaipumuksensa elää satunnai- meisiin, tajuntaa muuttavaiin vää. Samalla tämä planeettapari
suudesta toiseen, keikasta toi- aineisiin on päivänselvä. Neptu- kertoo senkin, että sopeutumiseen, on hallinnut hänen työs- nus on ”taiteellinen planeetta” nen laitosteatteriin ei ole paras
kentelyään. Vanhemmiten hän koska se suo kykyä samastua mahdollinen. Itsensä työllisuhkaa käydä kylässä tyttäriensä asioihin, toisiin ihmisiin, tun- täminen sen sijaan onnistuu
luona, jotka ovat muuttaneet nelmiin ja rooleihin. Minä on paremmin. Hän haluaa olla
kauas maailmalle: ”Puoli vuotta minä, mutta minä voi olla myös kaikkien perusromantikkojen
kerrallaan, täysylläpito. Varokaa, joku toinen.
tapaan itsenäinen, erillinen tatyttäret! Ja tyttäriä on kuusi.
Heiskasen kartta paljastaa paus, poikkeusolento.
Ilkka Heiskasen syntymä ta- hyvinkin kaksijakoisen identiPluto tukee kolmiolla Venuspahtui ”aamuyöllä” Haminassa teetin ongelman: On Neptu- ta, se on hyvä taiteellisen ilmai11.1.1962. Aamuyö tarkoittaa nus-nousuinen boheemi, jossa sun syventäjä. Elämän kriisitilat,
yleensä pikkutunteja klo 1-4 on itsetuhoisuuden oireita ja jyrkänpartaat ovat Pluton heivälillä. Oli talviyö ja aamu sa- järjestäytymättömän elämän- niä. Poikkeustilanteiden näytterasti vasta yhdeksän jälkeen, tyylin kaipuuta, mutta kun Au- lijänä Heiskanen onnistuu vajoten aamuyö voi olla melko rinko on Kauriissa Venuksen ja kuuttamaan tai elämänarvonsa
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kääntäneenä laitapuolen ihmisenä hänessä on todellisuuden
tuntua. Uranus on puolitoistaneliössä (135) Venukseen ja
vielä Marsiin, jotka kärjistävät
ja dramatisoivat ilmaisua sopivasti. Mutta muuten Uranus/
Pluto jää selvästi omaksi erilliseksi saarekkeeksi kartalla,
jonka pääpaino on 2-3-4. huoneessa. Määrällisesti planeettoja katsoen, painavin huone on
3. huone. Siellä on Aurinko,
Merkurius, Jupiter ja Saturnus.
Venuskaan ei ole kaukana huoneen kärjeltä, jos luotamme
oletusaikaan. Huone on kaksosmainen, monien älyllisten
ja henkisten ominaisuuksien
koti. Mielenlaatu painottuu
monipuoliseksi ja yritteliääksi.
3. huone viittaa siihen että elämässä on jatkuvaa oppimista,
uusien tietojen hankkimista,
soveltamista, kielen ja ilmaisun
harjoittelua.
Aurinko Kauriissa tuo huoneeseen tarkoitushakuisuutta,
määrätietoisuutta ja kunnianhimoa. Näyttelijä on oman
alansa korkeasti koulutettu
ammattilainen. Ja samalla 3.
huoneessa on vakavuutta, kun
Jupiter ja Saturnus ovat siellä. Ne ottavat Merkuriuksen
käsittelyynsä, hyödyntäen sen
hetkellisen, assosiaatioihin perustuvan toimintamallin ja
muokkaavat siitä jotain painavampaa sanottavaa ja ilmaistavaa. On muistettava, että
vuonna 1961 Jupiter ja Saturnus kohtasivat toisensa Kauriin lopussa ja Heiskasen syntyessä 1962 vuoden alussa, ne
olivat yhä lähekkäin toisiinsa.
Sosiaalinen tietoisuus on periaatteessa Vesimiehessä laaja ja
kansainvälinen, joten omaan
elämään ja työhön voisi sisältyä
laajoja kansainvälisiä teemoja
ja sanottavaa, joka ylittää raja-aitoja.
Kaikilla, joilla on tuuria elämässään huolimatta taipumuksistaan 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 sivupolkuja. Parhaimmillaan Jupiter/
Neptunus –aspekti suo visioita,
sisäistä varmuutta ja tunnetta
siitä, että kaikesta huolimatta
elämässä on ohjausta kohti hyvää, kaunista ja totuutta.
Ilkan ja Annikan suhde alkoi
siis kesällä 1986. Auringonpaluukartta tälle vuodelle näyttää
tältä:
Mistä näkee että tärkeä ihmissuhde 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 toisiinsa. Paluukartan Askendentti
on Vaa’assa, sen hallitsija on Venus. Deskendentin hallitsija on
Mars, se on Skorpionissa. Venus
ja Mars ovat kuusiossa keske-

nään. Lisäksi Venus, rakkauden
ja kiintymyksen planeettana on
konjunktiossa Auringon kanssa 4. huoneessa. Sidokset ovat
luontevia osoittamaan, että
tuon vuoden kehitykseen kuului vahva rakkauden ja läheisyyden kokemus, joka asettui osaksi yhteistä elämää. Mutta en
tiedä varmasti, menivätkö Ilkka
ja Annikka naimisiin jo vuoden
1986 kuluessa vai vasta seuraavan vuoden puolella. Veikkaan
jälkimmäistä.
Tammikuussa 1987 alkanut
auringonpaluukartta. Siinä näkyy se, että Nainen Heiskasen
elämässä muodostuu jokapäiväiseksi liittolaiseksi, koska Kuu
on nyt paluukartan 7. huoneessa, avioliiton ja parisuhteen huoneessa. Lisäksi se on vastakkain
Venukseen ja Cerekseen, jotka
ovat konjunktiossa 1. huoneessa Jousimiehessä. Muistetaan
että Annikka, vaimo tuli Australiasta, merten takaa. Huomaa
myös miten emotionaaliset ja
läheisyyttä hakevat planeetat

ovat tällä kartalla sidoksissa toisiinsa: Kuu oppositiossa Venukseen, Venus kolmiossa Marsiin
ja Mars kuusiossa Kuuhun. Ja
Mars itse on IC:llä, kotona, ja
Annukka on Ilkan elämässä ollut vankka ankkuri, vanhempi,
käytännöllisempi osapuoli, joka
on pitänyt huushollia pystyssä
ja toimivana, vaikka aviomies ei
aina ole ollut luotettavasti läsnä.
Ja sanottakoon Heiskasen perheestä vielä se että Yksi tyttäristä on syntynyt 15.7.1991, eli
hän on sitä sukupolvea, jonka
Uranus/Neptunus –konjunktio on Kauriissa 12-16 astetta,
eli isänsä Marsin ja Venuksen
kanssa konjunktiossa. Ja hänen Aurinkonsa on vastapäätä
Ravussa 22 astetta. Tämä asetelmako on syynä siihen, että
tyttäret ovat karanneet kauas
maailmalle, etäälle isän vaikutusvallasta?
Ilkka Heiskasesta on julkaistu
elämäkerrallinen kirja: Talvitie,
Liisa: Illu – Ilkka Heiskanen esittää. Jyväskylä: Docendo, 2018.

kuva Mirja Nuutinen

Minä kuulen kuink'
kukkaset kasvavat
ja metsässä puhuvat puut.
Minä luulen,
nyt kypsyvät unelmat
ja toivot ja tou'ot ja muut
					Eino Leino
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Suomen Astrologinen Seura ry

Loppuvuoden 2021
ja kevätkauden 2022
tapahtumat
Kuukausiesitelmät pidettiin lauantaisin klo 12-14 Avautuvan
Ihmiskunnan tiloissa Uudenmaankatu 33 ja striimattiin etäyhteydellä katsottavaksi ja kuunneltavaksi. Kuuillat ja vuosikokous
pidettiin seuran kirjastolla.

Joulukuu 2021
Jyri Kallio piti seuran joulukuun esitelmän 11.12. 'Sielun
suunnitelma astrologisella kartalla'. ”Astrologinen kartta kokonaisuudessaan sisältää meidän
karmamme eli haasteet, joita
joudumme kehittämään. Mutta
se sisältää myös taidot ja kyvyt,
joita olemme aikaisemmin kehittäneet. Sen voi nähdä myös
kartan yksittäisistä tekijöistä,
esim. nousumerkki ja kuun
noususolmu.”
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Tammikuu 2022
Emilia Aho piti tammikuun kuukausiesitelmän Venuksen paluusta 22.1. Emilian esitelmä antoi avaimia ihmissuhteiden, sosiaalisten tilanteiden ja tapahtumien sekä taloudellisten suhdanteiden
ymmärtämiseen.
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Raisa Laine

Helmikuu
Maarit Laurento piti kuukausiesitelmän 19.2. aiheena "Pari sanaa ajasta". Maarit tarkasteli ajan laatuja
ja kokemuksellista aikaa kolmesta näkökulmasta:
maailman tilanne, Suomen tämänhetkiset aikakuviot
ja tulevaisuuden skenaariot (transiitit ja 30-vuotiset kehityskaudet) sekä henkilökohtaiset haasteet ja
mahdollisuudet.
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 mundaaniastrologian keskeisimmät perusperiaatteet sekä mikä on hankkeen, tapahtuman tai valtion ”syntymähetki ja -aika”.
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Huhtikuu
Sirpa Karhu piti kuukausiesitelmän 'Neptunus – paluu paratiisin
puutarhaan' 23.4. Neptunus kulkee transiittina omassa merkissään 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 Maailmanjärjestyksen muutos 2020-2025. Esitelmä käsitteli maailmanjärjestyksen muutokseen liittyviä teemoja koskettaen läheltä aiheita Venäjä vs. Ukraina, Putin vs. Zelensky. "Astrologia ei voi kertoa miten
missäkin konfliktissa, kuten Venäjän ja Ukrainan sodassa tai ajankohtaisessa tilanteessa käy, mutta se antaa taustoja ajankohdan
muutoksille perustuen hitaiden planeettojen transiitteihin merkeissä ja aspekteissa toisiinsa. Ajankohtainen päivitys Venäjä-Ukrainan vastakohdasta, miksi Venäjä ei Kiinan tai muslimimaiden
lailla suostu muuttumaan demokraattis-liberaaliksi yhteiskunnaksi..."

Vuosikokous
pidettiin seuran kirjastolla 29.3.22 klo 18. Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtaja ja seuran hallitus vuodeksi 2022 ja käsiteltiin
sääntömääräiset vuosikokousasiat.

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 yksipäiväisenä 19.2. seuran kirjastolla
Kurssilla oppiminen tapahtui jokaisen henkilökohtaisen syntymäkartan kautta.
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Astrologisten seurojen tapahtumat
syyskaudella 2022
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/

Tampereen Astrologinen Seura ry
http://tamastro.fi/tapahtumat/
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. TASjäseniltä 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/
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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 saaristossa. Royal Linen risteIyaluksella on tarjolla menu saaristolaistolaispöydästä.

Hinta alkaen 125 €
ILMOITTAUDU
VIIMEISTÄÄN
MA 11.7.
MEN
ILMOITTAUDU
VIIMEISTÄÄN
MA 11.7.
MENNESSÄ
TARKEMMAT TIEDOT KESÄPÄIVIEN SIVUSTOLTA: https://www.kesapaivat.sasseura.net
TIEDUSTELUT MYÖS PUH. 044 241 2023

SAS_A4_mainos.indd 1
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