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Saturnus on Jousimiehessä joulukuun lopulle saakka jossa se arvottaa uskonnollisia näkökulmia ja suhdetta omaan maailmankatsomukseen. Samalla se tarkastelee
uskontokuntien rakenteita.
Saturnus siirtyy kotipesälleen Kauriiseen 19.12. ja sen kolmekymmentävuotinen kierros eläinradalla täyttyy. Todellinen rakennemuutos alkaa, vanhaa
valmistuu ja elämän inventaario alkaa,
joka työmaa jatkuu lähes seuraavat kolme
vuotta. Saturnus Kauriissa tarjoaa myös
hengen mestaruutta sitä tahtovalle.

A

jan tarjottimella on henkistä
nektaria. Ihmiskunnan henkisen tilan kollektiivinen tietoisuus on kriittisessä vaiheessaan.
Jokainen meistä on avainasemassa meneillään olevassa planetaarisessa murroksessa. Monilla kellot soivat ja yhä
useammat heräävät sen kutsuun. Suuret
talkoot odottavat, joissa jokaisen panos
tulee olemaan tarpeellinen.
Todellinen sydämen avautuminen
ja rakkausluonnon kehittyminen ovat
korkeinta valoenergiaa. Universaali rakkaus on rakkautta kaikkea elollista kohtaan, se on meidän sydämiimme
kirjoitettu tieto kauneudesta ja rakkaudesta, ilosta ja rauhasta. Sen tarkoitus
on opettaa meitä ja johdattaa meitä elämän todelliselle polulle, joka lopullinen
valinta jää ihmiselle itselleen.
Halutessaan jokainen voi tehdä henkisiä harjoituksia ohjaten ajatuksiaan
toimimaan valoajattelusta käsin. Pienistä puroista kasvaa virtoja aina tietoisuuden valtamereksi asti, samalla intuitiivinen tietäminen lisääntyy. Tuolla
matkalla myös seesteisyyden tunne kasvaa. Se on tavoittelemisen arvoinen tila
ja mahdollisuus sisäiseen hyvinvointiin.
Kaikki on energiaa, sitä on kaikki
menneet, olevat ja tulevat, kuten muistot, tunteet ja tapahtumat. Tulevaisuus on vasta tekeillä ja sen suuntaan
me voimme vaikuttaa. Se tarvitsee ymmärryksen, prosessointia ja päätöksen

Ajan planetaarisia tienviittoja

muutoksesta. Energia seuraa ajatusta.
Suuret vastavoimat ovat ajassa esillä, ne
kysyvät kenen joukoissa seisot? Sydän
vastaa aidosti, se ei pelkää eikä anna
egon hallita.
Astrologiassa planeetat edustavat
ajan taivaallisia tienviittoja. Ajan planeettavoimat tarjoavat mahdollisuutta syvälliseen muutokseen henkisessä tietoisuudessamme. Vuosituhannen
vaihtuminen on 25-vuotinen prosessi. Vuosi 2012 oli käänteen tekevä monessa mielessä. Maya kalenteri päättyi,
valonkantajien joukot lähtivät vahvistumaan, nettiin ilmestyi yhä enemmän
valotyöntekijöiden sivustoja, henkinen elämä alkoi kiehtoa yhä suurempia
joukkoja. Samalla yhteiskunnan muutos vauhdittui.

Uranus Oinaassa 2012–2019
Uranus on evoluution nopeuttaja. Sen tehtävä on havahduttaa ihmiskunta kyseenalaistamaan vanhoja rakenteita ja vapautumaan aikansa eläneistä ahtaiksi käyneistä
malleista. Uranus edustaa vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa. Se katsoo tulevaisuuteen
ja näkee, että perinne on tehty rikottavaksi.
Siihen liittyy uudet ideat, innovaatio, heurekat, teknologian ja tieteen löydöt. Uranus
on kosmisen sanansaattajan, Merkuriuksen
korkeampi oktaavi, joka valaisee mielen ja
herättää haluluonnon toimien sielutiedon
välittäjänä. Parhaimmillaan se voi herättää
kiinnostuksen henkiseen etsintään.
Tässä ajassa monet seisovat evoluution
portilla, toiset kokevat sisäistä ahdistusta ja toiset ovat jännityksen kourissa aistien kuin jotakin olisi tapahtumassa. Äkilliset tapahtumat ja toisinaan suoranainen
kaaos ovat Uranuksen keinoja käynnistää
muutosprosessi. Se on universumin tuulettaja, joka herättää uuteen aikaan ja Vesimiehenajan ajatusten äärelle.

Neptunus kotimerkissään Kaloissa
2011–2026
Maailmankaikkeus kuvastaa Neptunuksen arkkityyppiä.
Parhaimmillaan Neptunuksen idealistisuus voi nostaa suurisydämisyydessään
esille jotakin hyvin kaunista ja pyhää,
rakkautta yli rajojen. Se on sillanrakentaja eri maailmojen välillä, tuoden eläviä
kokemuksia näkymättömistä energioista
ja tuonpuoleisesta. Neptunuksen korkea
sävel edustaa äärettömyyden energioita,
tuntemattoman tuntemista ja mahdollisuutta kokea elämän mysteerit totena.
Neptunus-syklin alaisuudessa etsimme itseämme, arvotamme vanhat rakenteemme uudelleen, olemme myös herkkiä eksymään harhapoluille ja suuressa
uskossa voimme nostaa vääriä profeettoja
valtaistuimelle. Korkeimmillaan Neptunus liittyy johdatukseen ja henkisen valon
löytymiseen. Yhteiskunnassa Neptunuksen nähdään liuottavan vanhoja rakenteita ja heikot valtarakenteet hajoavat.
Pluto Kauriissa 2008–2024
Henkilötasolla Pluton syklit liittyvät syvällisiin psykologisiin muutoksiin, puhdistumiseen, uusiutumiseen ja lopulta
voimaantumiseen. Pluto edustaa symbolista lakastumista, syntymää, kuolemaa
ja uudestisyntymää eli elämän syvimpiä
kysymyksiä. Sisäinen muutostarve syntyy alitajunnan varjossa joka purkautuessaan on valmis hävittämään kehityksen
esteenä olevat rakenteet. Usein tuohon
matkaan liittyy irtipäästäminen, joka
mahdollistaa uuden olotilan täydellisen
syntymisen. Pluton tarjoama henkinen
kehitys ei ole loma-matkaa vaan ajoittain
tuskaista, mutta lopulta kohottavan uuden valon löytymistä.
Pluton paluu Kauriiseen tapahtuu
248 v:n välein. Sen uudelle tielle sysäävän muodonmuutoksen voi nähdä liittyvän ihmiskunnan suurempaan kehitys-

suunnitelmaan ja sen toteutumiseen.
Kheiron-planetoidi Kaloissa 2010–
2019
Kheiron symboloi haavoittunutta parantajaa. Se edustaa meidän jokaisen omaa
syvintä haavaamme ja pyrkimystämme
parantaa sitä. Tuo haava aikaan saa kysymyksen kaiken tarkoituksesta ja monet
lähtevät etsimään kysymykselleen vastausta. Kheiron tunnettiin lääkintätaitojen
lisäksi suuresta viisaudestaan. Hän antoi
vihkimyksen antiikin sankareille määrittelemällä heidän erikoislahjakkuutensa
ja lähettämällä jokaisen heistä hoitamaan omaa tehtäväänsä. Samalla tavalla
me voimme löytää oman tehtävämme ja
oman tavan askeltaa omalle henkiselle
polullemme ja eteenpäin siellä.
Astrologinen kartta paljastaa sielunsuunnitelman ja elämäntehtävä alueen.
Se antaa vastauksia kysymykseen Kuka
minä olen? ja Miksi minä olen täällä?
Oma kartta elää ajassa, se kertoo mahdollisuuksista ja ajan oppikouluista, joita jokaisella vuosijaksolla on omansa.
Omaa karttaa voi tutkia isosta ikkunasta
käsin ja ymmärtää oman elämän suurkuvaa tai sitä voi tarkastella päivä, kuukausi
ja vuositasolla.

Myllyojan Tapahtumat
Kevät 2017, Turku
KEVÄTKONSERTTI
Su 9.4. klo 15.00
Sergey Muraviev, tenori
Oleg Larionov, alttoviulu
Maxim Larionov, viulu
MARKKU MÄKINEN: LUONNON VIESTINTÄ
Hänellä on syvä suhde luontoon
Su 16.4. klo 14-17
MARKKU MÄKINEN:
PERINTEINEN JOOGAKURSSI
Ti 18.4. klo 18-20.30
VIA-AKATEMIAN TILAISUUS
Psykologi Ritva Peltomäki:
”Kuka minä olen”
Su 23.4. klo 13-16
LUMINOS-KUORO
Su 28.5. klo 15

Tarja Karlsson on keskittynyt astrologian psykologiseen
ja henkiseen olemuspuoleen sekä astrologian eheyttäviin
mahdollisuuksiin.
Tarjan astrologinen työkalupakki sisältää: Astrologista
vuositulkintaa – Oman elämän aikakello, Astroheal - tukea
haastaviin elämänsykleihin ja näkökulmia ajan nostamiin akuutteihin kysymyksiin. Tulkintoja saa kirjallisena
ja tapaamisissa. Kirjalliset tulkinnat matkaavat ympäri
Suomen. Henkilökohtaisissa tulkinnoissa suosikkitulkinnat
käsittelevät oman ajan ennakointia uusien avautuvien syklien valossa samalla jokaisen omat kysymykset tulkinnassa
huomioiden.
Tarja Karlsson on Turun Astrologisen Seuran perustaja ja
Suomen Ammattiastrologien yhteenliittymän jäsen.

Elokuussa kaksi konserttia

Tarkemmat tiedot ja muut tapahtumat:

www.ruusuporttiin.fi

--- Tilaisuudet järjestää: --Ruusuportti ry

c/o Marja-Liisa Haapa-aho
Paimalantie 374, 20460 TURKU
Puh. 0440 151 040
Bussi nro 22 tai 22A Kauppatorilta (T9)
Myllyojan pysäkille

Sydämellisesti tervetuloa!

Yhteystiedot: tarja.karlsson@arsamphora.com,
puhelin 045 6350 800

--- Postituslistallemme ---

Jos e-mailisi on muuttunut tai
tahdot liittyä postituslistallemme,
niin ilmoita siitä meille:
ruusuportti@gmail.com

BIOKUSTANNUKSEN
KIRJAKAUPPA

www.biokustannus.com

• Salaatit
• Lämmin kasvisruoka
• Luomuporkkanamehu
• Vehnänorasmehu
• Aloe Vera -mehu
• Energiajuoma
• Koivunmahla
• Tuorepuurot
• Elävää ravintoa
• Itseleivotut leivonnaiset
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YLIOPISTONKATU

KAUPPIASK.

Artemajos: Numerologia, 20,Veren salainen vaikutus, 15,Caddy: Ovi sisimpään, 24,Lad: Ayurveda, 25,Wangyal: Tiibetiläinen unijooga 28,Aurat A.P. Sinnettin, Ramacharakan
ja Magus Incogniton mukaan, 15,-

Kevyttä ja terveellistä!
AURAKATU

Mannerheimintie 79,
00270 Helsinki
Avoinna ti–pe 13–17, la 11–14
Puh. (09) 637 248

www.eliksiiri.fi

Voit myös hakea
annoksen tai
juoman mukaan

Kauppatori

Kauppiaskatu 8 Turku, Mehiläisen talo
P. 050 464 4344 • eliksiiri@icloud.com
Ma–to 8.30–17.00, pe 8.30–16.00

KRISTOSOFIA

YLEISÖESITELMÄT SUNNUNTAISIN KLO 13.00
NUOTIO RY:N HUONEISTOSSA ANINKAISTENK. 5 A 5, TURKU

29.1. Anneli Vasala: Näkymättömän
todellisuuden värisävyjä
5.2. Tapani Pentsinen: Valiojoukko
19.2. Sinikka Savolainen: Pedon luku
5.3. Hilkka Lampinen: Ihmisyyden
aikakausi

12.3. Pekka Okko: Suomen tulevaisuus
26.3. Kyösti Niiranen: Totuuden
paradoksaalisuus
2.4. Pirkko Wiggenhauser: Muinaisten
kulttuurien kauneutta

Kirjamyyntiä ja -lainausta
esitelmien yhteydessä

www.kristosofia.fi TERVETULOA!
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