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Astrologialla voidaan tutkia omaa henki-
lökohtaista tilannetta, ajan tuomia muu-
toksia ja edessä olevaa aikaa. Samoin 

astrologinen kartta voidaan tehdä valtioille, 
yrityksille tai mille tahansa tärkeälle aloi-
tukselle. Syntymän hetki kuvaa omistajansa 
ominaispiirteiden lisäksi potentiaaleja mah-
dollisuuksia mutta myös haasteita ja suhtau-
tumistapaamme niihin kuin ajan tuomiin ko-
kemuksiin. Jokainen oma karttansa puhuu 
omaa erityistä kieltään. Aika muuttuu ja ajan 
vuorovedet puhuttelevat yksilöitä kuin valtioi-
takin eri aikoina, nostaen kartan eri osa-alu-
eita esiin ja laukaisten uusia asioita liikkeelle 
ja näin vaikuttaen elämämme arkeen.

Toinen ajan kuvastimena näkyvä il-
miö on astrologian tuntemat taivaan hitaat 
liikkujat, jotka rytmittävät planetaarista 
aikakelloa, joka taas on kytköksissä koko 
ihmiskuntaan muovaten kollektiivista tie-
toisuuttamme ja värittäen ajan liikehdintö-
jä. Tämä näkyy hyvin maailman historiassa 
tapahtumina sen kehityksen, kasvun, lakas-
tumisen, kriisien ja käännekohtien aikoina.  
Samoin ajan aikakellon osoittimia voidaan 

tutkia ajassa eteenpäin ja tulkita millaista 
tulevaisuutta luomme.

Nämä hitaat liikkujat vaikuttavat henkilö-
kohtaisessa elämässämme vain silloin kun ne 
osuvat omiin syntymähetkemme planeettoi-
hin tai herkkiin pisteisiin. Ne herättävät ja pa-
nevat liikkeelle suuret muutokset ja tapahtu-
masarjat, jotka erikoisuudellaan pysäyttävät, 
hätkähdyttävät tai vaikuttavat elämänkulkuun 
joskus sitä myös dramaattisesti muuttaen.  
Nämä syklit tuovat ihmiset astrologian pa-
keille. Muina aikoina nämä tähtitaivaan hitaat 
kulkijat toimivat piilotajuisesti asenteitamme 
ja näkökulmiamme muovaten.

Tietoisuuden murros

Henkinen näkökulma kiinnostaa varmasti 
Sateenkaarisanomien lukijoita. Neptunuk-
sen siirtyminen omaan merkkiinsä Kaloihin 
(2011-2026) on merkittävä tietoisuuden 
kasvun osoittimena. Se tarjoaa mahdolli-
suutta herkistyä ja henkistyä ja herättelee 
suurempien ihmisjoukkojen kiinnostusta 
henkistä elämää kohtaan. Tietoisuuden 
laajentuminen edellyttää vanhojen mallien 
kyseenalaistamista ja avoimuutta uusille, 
toisenlaisille näkemyksille jotka poikkeavat 
lapsuuden ”ohjelmoinneista” ja ”sopivan 
ajattelun” valtavirroista. Neptunus painottaa 
rajattomuutta ja se toimii yhdistäjänä muun-
taen maailmankuvaamme. Tieteen ja henki-
sen maailmankuvan ristiriidat ovat kovaa 
vauhtia sulamassa, edessäpäin ne voivat 
kulkea käsi kädessä ja toimia yhteistyössä. 
Meillähän on jo nyt paljon tutkittua tietoa 
henkisistä ilmiöistä ja asioista jotka eivät 
ole olleet hyväksyttyjä perinteisen tieteen 
mittapuissa, mutta aika tarjoilee muutosta.  
Samaa sulautumista ja käden ojennusta voi 
tapahtua monilla eri tasoilla. Yksilötasolla 
toisen tukeminen, auttaminen, hyvän teke-
minen ylitse rajojen sujuu luontaisemmin, 
oli sitten kyseessä eri rotuja, kansoja tai 
tulorajoja ylittävät kädenojennukset. Hyvän 
tekeminen toiselle nostattaa myös omaa 
olotilaa ja tuo hyvän mielen.

Tietoisuutta laajentavat tekniikat toimi-
vat herkästi ja niiden kautta voi avautua uu-
sia mahdollisuuksia jotka voivat puolestaan 

laukaista liikkeelle uusia suuriin ihmis-
joukkoihin vetoavia liikkeitä. Neptunukseen 
liittyy myös sosiaalisen ja taloudellisen tasa-
arvon kaipuu, jonka vaikutus näkyy herkästi 
niin valtiollisella tasolla ja poliittisina kan-
nanottoina kuin muutospaineinakin. Jaka-
misen asenne saa Neptunus-kaudella entis-
tä suurempaa arvoa. Aika lupaa ihmisvirtoja 
näkymättömien energioiden pariin, uskon-
to muotoutuu uudella tavalla ja saa herkästi 
universaalit uuden ajan kasvot itselleen. On 
Neptunuksella varjopuolensakin jotka voi-
vat tuoda muassaan hämmennystä, tunnetta 
epäselvyydestä ja ikävimmillään kokemusta 
putoamisesta elämän hallinnan rattailta. Sil-
loin sydämestä lähtevä auttamisen halu on 
tarpeen, jota myös aika kasvattaa.

Toinen astrologiassa käytetty planeetta 
on Uranus, joka teki oman merkkisiirty-
män Oinaaseen 2010 viipyen siellä vuoteen 
2018 asti. Tämä Uranus Oinaassa aikajakso 
lupaa merkittäviä löytöjä tekniikassa, jotka 
löydökset tulevat suuresti vaikuttamaan ih-
miskunnan kehitykseen. Odotan suurella 
mielenkiinnolla mitä löydöksiä kvanttifysii-
kassa syntyy tieteen todenteena elämän ja 
maailmankaikkeuden rakentumisesta. Tie-
dämmehän jo miten rakkaudellinen puhe, 
musiikki ja ajatukset vaikuttavat kaikkeen 
elolliseen.  Vastaavasti vihaisen ja negatiivi-
sen energian kohdentaminen elolliseen koh-
teeseen aiheuttaa sen haurautta ja voimatto-
muutta. Molemmat mallit palautuvat myös 
lähettäjäänsä ja siksi se mitä teemme ei ole 
merkityksetöntä.  Koko maailmankaikkeus 
toimii universaalien luonnonlakien ohjauk-
sessa ja elämän vuorovaikutukseen voimme 
vaikuttaa omalla toiminnallamme. 

Suosittelen tutustumaan David Wilcockin 
kirjoihin, joissa tuodaan esiin tutkimuksia 
kaiken olevaisen energiakentästä. Avauksia, 
jotka toisaalta vahvistavat maailmankaikke-
uden lakien teemaa ja toiselta osaltaan tuo-
vat uutta kiinnostavaa ajattelemisen aihetta. 
Uranus on rajoja rikkovan uudistusmielinen 
ja ollessaan Oinaassa se saa suurannoksen 
rohkeuden voimaa ja mielen uteliaisuutta 
lähteä ennen tallaamattomille poluille.  

Kolmas taivaan hitaista liikkujista on 
kääpiöplaneetta Pluto, joka etenee Kauriin 

Astrologia – ajan  laadun tarkkailija
merkissä. Sen piiriin liittyvät valtionhallinto, 
rahatalous ja johtajuus. Pluto kuvaa myös 
saasteita ja Kauris puolestaan ei pidä niis-
tä. Kun ajattelet viime vuosia, niin huomaat 
miten nämä alueet ovat suurennuslasin alla. 
Pluto paljastaa salaisuuksia ja epäkohtia ja 
sen matka jatkuu. Elinkelvottomat tai huo-
nosti suunnitellut, itselleen rahaa ja valtaa 
hamuavat tahot horjuvat ja niiden rakenteet 
ovat herkkiä sortumaan. Vanhakantaiset 
diktatuurit sortuvat hiljalleen ja uudenlai-
nen johtajuus saa jalansijaa. Johtajuus, jossa 
on mukana jokaisesta osasesta välittämisen 
energiaa. Pluto Kauriissa tukee perintei-
siä arvoja, se suosii vastuun kantamista ja 
kurinalaisuutta. Kaikki hyvin suunnitellut 
hankkeet, jotka emonsa lisäksi hyödyttävät 
kaikkia sen osasia, työntekijöitä, sidosryh-
miään sekä ympäristöä saavat ajalta suurta 
siunausta ja vahvistuvat entisestään. 

Suomi vuonna 2013

Ajan aikakello rytmittää Suomen itsenäisty-
mishetken karttaa samoin kuin maapallol-
listakin tilannetta. Suomen kartalla Pluto on 
Ravussa ja se arvostaa perinteitä, turvaa ja 
halua pysyä itsenäisenä ja nämä perusar-
vot ovat voimissaan tänäkin vuonna. Vuosi 
lupaa haasteita talouden alueella, joka on 
suuresti kytköksissä maailmantalouden 
laskuun, johon ei ole pikalääkettä tulossa, 
vaan matalapainetta on odotettavissa vielä 
seuraavien parin vuoden ajan. 

Päättäjät painivat vastavoimien kanssa. 
Vastavoimat, jotka koettelevat tuoden arvo-
ristiriitoja. 

Presidentti Sauli Niinistön asema näyt-
tää korostuvan tänä vuonna. Hän teki his-
toriallisen rahalippaan avauksen, poikke-
uksellisen aloitteen presidentin palkkion 
leikkaamisesta. Tämä avaus ei jää tähän 
vaan esimerkin voima haastaa muitakin ja-
kamaan ja sehän sopii hienosti edellä ku-
vattuun Neptunuksen ja Pluton teemaan. 

Meneillään oleva tukevoittamisen haaste 
koskee suuresti yrittäjyyttä ja luovien suun-
nittelijoiden kanssa tehtäviä yhteishankkei-
ta. Alkuvuoden laajentumisen tarve suosii 
keskittymistä tiedottamiseen, jota päättäjät 

varmaankin kovin puuhastelevat ja sen vas-
tapuolena näyttävät olevan ulkomaat ja her-
kästi myös alueet, jossa Suomi ei ole ollut 
aikaisemmin näkyvillä. Näistä kuulemme 
varmasti vuoden loppupuolella. Antelias 
Jupiter kohtaa Suomen Pluton toisen vuosi-
puoliskon alussa ja auttaa nostamaan omaa 
kansallista kunnianhimoamme, joka auttaa 
päättäjiämme tuomaan maatamme esiin 
rohkeammin. Muutenkin syyspuoli nostaa 
esiin ominaislaatuamme ja osaamisemme 
voimavarat ja kansalliset lähtökohdat ko-
rostuvat sen myötä. Tässä kohden liiallinen 
omaan napaan tuijottaminen on vaarassa 
ylimitoittua. Omat tavoitteet on helpompi 
määritellä, ponnistelut tuottavat ja kanta-
vat hedelmää.  Ahtaat periaatteet eivät sula, 
vaan on omaksuttava uusia näkökulmia, jot-
ka auttavat eteenpäinmenossa. Muutokseen 
johtavat tapahtumat ja asenteiden muuttu-
miset kypsyvät hitaasti. 

Nyt enemmänkin kuohuu maailman 
näyttämöllä ja siellä missä vallan voimat 
eivät huomioi kansansa alennustilaa, siel-
lä tapahtuu jopa dramaattisia käänteitä, 
joiden lopputulos nähdään vuoden 2015 
loppupuolelle tultaessa.  Tietenkin kaikki 
vaikuttaa kaikkeen, mutta yleisesti katsot-
tuna Suomen paineet ovat talouden parissa, 
isoja yllätyksiä ei ole luvassa. Niiden aika on 
myöhemmin.

Mitä tapahtuu omassa  
elämässämme

Yksilötasolla astrologia ajan kuvastimena 
antaa avaimia oman elämän viisaaseen vil-
jelyyn. On helpompi toimia, kun on tieto ja 
ymmärrys siitä, missä olen menossa nyt ja 
mitä kaikkea ajan mahdollisuuksiini kuu-
luu tai millä elämänalueella edistyminen voi 
tapahtua vain etanan vauhtia.

Astrologia ei pakota. Se kertoo, missä 
ovat potentiaalit ja mahdollisuuden paikat, 
tai se vihjaa, missä jarrut ovat tarpeen, mut-
ta lopullinen valinta jää itsellemme.

Astrologia kuvaa aikaa ja syklejä. Erilai-
silla sykleillä on erilaiset tunnusmerkkinsä 
ja sen antamat vihjeet lisäävät ymmärrys-
tämme parhaimmillaan monella eri tasolla. 

Milloin kartan osa-alueet sitten aktivoitu-
vat ja miten suhtaudumme niihin, selviävät 
omalta astrologiselta kartalta. Sykleillä, jot-
ka kuvastavat muuttuvan ajan tapahtuma-
kausia, on myös omat pituutensa ja tietoa 
ajan muuttumisesta muuksi voidaan auttaa 
astrologian avulla. Siitä voi olla suurta hyö-
tyä silloin, kun elämänkausi tuntuu olevan 
valoton. Astrologian mahdollisuuksia kan-
nattaa hyödyntää myös elämänalueilla, jois-
sa ovet ovat vaihtelevasti avoinna. Niin kuin 
tiedämme, ajan tuoma haaste on tunnistet-
tavissa helposti, mutta avautuvista mahdol-
lisuuksista emme ole niin herkästi tietoisia 
ja niissä kohdin meillä on taipumus jäädä 
paikoillemme.

Kuten alussa kerroin, ajan syklejä voisi 
kuvata vuorovesiksi, jotka nostavat vuorot-
tain syntymäkartan eri osa-alueita esiin. Ne 
toimivat herättäjinä eri elämänalueillamme 
siellä, missä on tullut aika uudistua, vahvis-
tua, jalostua tai nostaa asia uudelleen pun-
taroitavaksemme – ehkä karsiaksemme tar-
peetonta tai ottaaksemme sen olemuspuolet 
suurempaan käyttöömme. 

Edellä kuvatut hitaat syklit osuessaan 
kontaktiin syntymäkarttamme osoittimien 
kanssa avaavat vieläkin isompia ovia ja elä-
män uudistuminen tai muuttuminen muuksi 
on herkässä.

Siellä missä on haaste, on myös avain 
eteenpäin menoon. Jos koet olevasi ajan 
myrskynsilmässä, niin pyydä astrologia-
si auttamaan antamalla eväitä eteenpäin-
menossa ja solmukohtien avaamisessa. 
Ongelmakohdat voivat olla kytköksissä 
menneeseen aikaan, epähuomioon, ylino-
peuteen elämän jossakin kohdassa, tai sit-
ten ajan tarkoitus on vahvistaa sinua. Joskus 
kysymyksessä voivat olla myös karmalliset 
lähtökohdat. Oli tilanne mikä tahansa, sii-
hen voi ja kannattaakin puuttua. 

Universaali aika palkitsee jakamisen 
asenteen, on sitten kysymyksessä kyvyt, tai-
dot, lahjat tai osaaminen. Laita ne kiertoon 
ja palvele taidoillasi muita ja saat samalla 
itsellesi parhaat palkinnot.

Urantia-lukupiiri
Kokoontuu kevätkaudella Konsan Kartanossa (Virusmäentie 9 Turku).

Keskustelemme uskonnosta, filosofiasta ja tieteestäkin
Urantia-kirjaan pohjautuen. Kokoonnumme joka toinen tiistai

alkaen 22.1. (parillisina viikkoina) klo 19-21.
Lisätietoja: Tapio Pulli 050540 4582.
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tai 0700 81888 (2,35e/min+pvm) 
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