
omaan yllämainituilla aloilla: niiden 
tutkijoiden taholta, jotka ovat otta-
neet riskin kertoa julkisuuteen oman 
alansa tutkimustuloksista sen, mistä 
yleensä vaietaan ja missä kohtaa luon-
nontiede ja löydetyt havainnot ovat ra-
dikaalisti ristiriidassa nykyajan ns. po-
liittisesti korrektin yleisesti hyväksytyn 
totuuden kanssa. Uranuksen ydinole-
mukseen liittyy kapinallisuus ja kyky 
paljastaa totuus silloinkin, kun se rik-
koo olemassa olevia tabuja, vakiintu-
neita kaanoneita tai valtarakenteita. 
Valloilla olevan Saturnus/Pluto – Kau-
ris/Vesimies vaikutuksen johdosta ovat 
viime vuosina yleiskieleen saakka va-
kiintuneet käsitteet disinformaatios-
ta, propagandasodasta, tietovuodoista, 
mielen kontrolloimisesta erilaisin psy-
kologisin ja psyykkisin keinoin ja mui-
ta vastaavia termejä, jotka ovat men-
neinä vuosikymmeninä olleet lähinnä 
sotastrategien ja vakoilumaailman jo-
kapäiväistä termistöä. Mitä tämä ker-
too maailmasta, jossa elämme?

Kaikesta synkkyydestä, sensuurista 
ja sulkutiloista huolimatta on olemas-
sa toivoa ja niin kauan kuin on elämää 
– joko fyysis-maallisella tai henkisellä 
tasolla – on olemassa tulevaisuus. Ve-
simiehen perimmäinen olemus on olla 
’puhdas potentiaali’: se vielä abstraktil-
la tasolla alkunsa saava siemen, jossa 
jo itää sen uuden kirkkaamman maa-
ilman alku, jossa ihmiskehityksen seu-
raava aste toteutuu. Kehitys kulkee yhä 
lähemmäs ja lähemmäs korkeampaa 
minuutta, yhä lähemmäs ja lähemmäs 
ihmisen täyden henkisen potentiaa-
lin avautumista. Tämän linssin kautta 
katsottuna nykyiset vaikeudetkin ovat 
vain merkki siitä, että tämänkaltainen 
murroskausi ja tietoisuuden asteen 
nousu on käynnissä, että yhteiskunnan 
ns. pimeät ilmiötkin ovat hetkellisiä 
ja viime kädessä vain astinlauta kohti 
kirkkaampaa ja korkeampaa ymmär-
ryksen ja olemisen tasoa. Tästä voi olla 
jo selkeitä merkkejä näkyvissä joulun 
ja uuden vuoden välipäivinä, jossa Sa-
turnuksen ja Uranuksen neliöaspektin 
asteluku viittaa muutokseen. Senkal-
taiseen muutokseen, että yhteiskunnat 
halki maailman järjestäytyvät uudel-
leen, jonka seurauksena kunkin yksi-
lön asemointi suhteessa yhteisöön, jos-
sa hän elää, määrittyy jälleen kerran 
uusiksi. Sieluja saattaa myös sankoin 
joukoin siirtyä henkimaailman puolel-
le. Samaan aikaan yksilöt arvioivat it-
seään, syvintä olemustaan, sosiaalista 
identiteettiään ja jossain määrin myös 
yhteiskunnallista statusta kokonaan 
uusiksi.

Saturnuksen ja Vesimiehen tavoin 
muutos vaikuttaa ihmismassojen jär-
jestäytymiseen oma- aloitteisesti, mut-
ta myös sosiaalisten hierarkioitten 
uudelleenjärjestelyihin, joiden alkuun-
panijana on valtiovalta. Vanhat ’lasika-
tot’ lakkaavat olemasta, mutta uusia eri 
tekijöihin perustuvia muureja syntyy 
tilalle. Sama koskee ihmisten mahdol-
lisuutta toimia ja valita vapaasti. Nämä 
kaksi vastakkaista virtausta saattavat 
törmätä toisiinsa lujaa, mutta toisaal-
ta koko muutos vasta katalysoituu jou-
lukuussa ja prosessi jatkuu aste asteelta 
kypsyen vuoden 2022 ajan, aina loka-
kuulle saakka, jolloin tapahtuu neljäs 
Saturnuksen ja Uranuksen välinen ne-
liökuvio: se ei missään vaiheessa ole ai-
van täsmällinen, mutta orbi (kahden 
planeetan keskenään tekemän aspek-
tin tarkkuus) on alle yksi aste, joten se 
ehdottomasti kuuluu neliösarjaan mu-
kaan. Vaikuttaa siltä, että lokakuuhun 
2022 mennessä jokin ’koossa pitävä 
mutteri’ koko maailman yhteiskunnal-
lisella tasolla on olennaisesti liikahta-
nut pois paikoiltaan: uusia olosuhteita 
ja uusia maailmanjärjestyksiä on synty-
nyt tai viimeistään tuolloin alkaa syntyä 
samaan tapaan kuin merestä yhtäkkiä 
uudelleen nouseva Atlantis. Ihmisten 
elonkehrässä tuntuu kukoistavan uu-
tuuden hehku ja henki, joskin kontrol-
loivien rakenteitten taholta on selkeä in-
dikaatio siitä, että elääkseen turvassa ja 
täysillä, on yksilön myös tukahdutettava 
ilmaisuaan, varjeltava henkeään (hen-
kistä henkeä vähintäänkin) ja luontoaan 
ja mietittävä tarkoin sitä, mitkä ovat ne 
puitteet ja ehdot, joiden rajoissa uusien 
’nousevien’ maailmanjärjestysten vallit-
sevassa maailmassa ollaan ja eletään.

Saturnus on se prinsiippi, jonka 
kautta kirjoitetaan historia: tässä tapa-
uksessa uraaninen historia eli tulevai-
suuden historia, ihmismassojen his-
toria. Kun tulevaisuudessa luemme 
tämän ajan historiaa jostain tuolloin 
käsillä olevasta lähteestä - kuka tie-
tää, ehkä jopa suoraan henkisen tason 
akaasisista aikakirjoista - niin miltä se 
näyttää, miten se peilautuu kyseisen 
edessä olevan ajan tietoisuutta vasten? 
Tätäkin seikkaa jokainen voi sisäisyy-
dessään tunnustella ja mikäli tuohon 
kokemukseen saa korkeamman mi-
nänsä (eli toisin sanoen tulevaisuuden 
henkistyneen ihmisen alkuidun) kaut-
ta kosketuksen, se saattaa jopa auttaa 
yksilöä tekemään suuret valintansa, 
asettamaan askeleensa ja sanansa täs-
sä kohtalokkaassa tienhaarassa niin, 
että ainakin oman tulevaisuuden täyt-
tää kiitollisuus eikä katumus.
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Aikakauden – eli zeitgeistin, ajan 
hengen – vaatimukset ovat par-
haillaan napit vastakkain ajan 

itsensä, rajallisena ja siksi painavana ja 
pakottavana realiteettina, kanssa. Zeit-
geist laadullisena yksikkönä kanavoituu 
Uranuksen kautta ja aika itsessään mitat-
tavana yksikkönä ilmenee Saturnuksen 
luonteessa. Koska Saturnus liikkuu vielä 
kauan Uranuksen omassa merkissä (Vesi-
mies) ja taustavaikuttaja Pluto jyrää Kau-
riin aihepiirejä perusteellisella tyylillään 
niin että lopulta jäljelle jää entisestä vain 
luuranko, ovat näistä merkkisijainneista 
johtuen planeettavaikutukset Pluto, Ura-
nus ja Saturnus tässä ajassa kytketyt toi-
siinsa kuin suljettu virtapiiri. Niin suljettu 
tuo virtapiiri ei kuitenkaan ole, etteikö sen 
vaikutus suoraan ulottuisi meihin tässä 
ajassa eläviin ihmisiin sekä kollektiivi-
energian laadullisuuteen: ihmisessä hen-
kisellä tasolla elävöitettyihin tuoreisiin 
impulsseihin. Kuten aina, aikakausi tar-
joaa sekä haasteita että mahdollisuuksia. 
Haasteet tosin ovat terästetympiä kuin 
monina vuosikymmeninä tätä ennen ja 
yksilöjen kohtalontiellään tekemät valin-
nat juuri nyt ns. pisteitä ilman paluuta 
– tai vähintäänkin niin, että nyt valitun 
kurssin korjaaminen yksilötasolla saattaa 
vaatia usean inkarnaation verran ver-
ta, hikeä ja kyyneliä kuvainnollisessa ja 
henkis-symbolisessa mielessä, ellei jopa 
kirjaimellisesti.

Saturnus ja Uranus ovat luonteeltaan 
yhteiskunnallisia planeettoja, kaikkein 
tyypillisimpiä konkreettisia sukupolvipla-
neettoja kiertonopeutensa vuoksi – ja 
vaikka Uranus jo lasketaankin ylipersoo-
nallisten planeettojen ryppääseen kuulu-
vaksi (Neptunuksen ja Pluton ohella), on 
sen ote reaalimaailmaan ja järjestäytynee-
seen yhteiskuntaan huomattavasti lujem-
pi kuin voimakkaan henkistävillä, liuden-
tavilla ja aineellisen tason olemuksellaan 
’ylittävillä’ Plutolla ja Neptunuksella. Sa-
turnuksen ja Uranuksen kautta ilmenee 
niin sanottu aikalaisuuden käsite/ole-
muksellisuus: kapeammassa mielessä nii-
nä sieluina, jotka jakavat saman sukupol-
ven yhteiset ihanteet, pelot, pyrkimykset 
ja elämäntarkoitukseen kytkeytyvän ide-

ologisen juonteen; ja laajemmassa mie-
lessä niinä aikalaisina, jotka samana aika-
kautena jakavat elämisen kehossa, samalla 
maapallolla tai jopa samassa maassa. Täl-
lä hetkellä Saturnus aikalaisplaneettana 
ulottaa vaikutuksensa tulevaisuuden toi-
von himmentämiseen ja koko tulevaisuu-
den asettamiseen kyseenalaiseen valoon, 
lähestulkoon eksistentiaaliseen tyhjyy-
teen. Tämä johtuu toisaalta Saturnuksen 
sijainnista Vesimiehessä, merkissä jon-
ka alaisuuteen kuuluvat niin tulevaisuus, 
trendit kuin sen hetken nuorisokin; ja toi-
saalta se johtuu Härkä-Uranuksen kirs-
kuvasta neliöstä Saturnuksen suuntaan 
- neliöaspekti, joka kesäkuun ”kohtalo/
kapinapisteen” ohittamisen jälkeen tu-
lee seuraavan kerran olemaan täsmälli-
sen tarkka jouluna 2021 sekä viimeisellä 
kierroksellaan lokakuussa 2022. Vesimi-
essijaintinsa mukaisesti Saturnus on syn-
kistänyt nuorison tulevaisuutta erityisen 
kovalla kädellä: karsinut etenemismah-
dollisuuksia ja potentiaaleja, tilaisuuksia 
sosiaaliseen luovuuteen ja sosiaaliseen 
elämään, vähintäänkin pakottanut ete-
nemään kiertotietä alkuperäisiin suunni-
telmiin nähden.

Samalla Saturnus tosin palkitsee nii-
tä, joiden kaukokatseisuus, kärsivälli-
syys ja pitkäjänteiset suunnitelmat on 
vakaalle pohjalle valettu, ja jotka ovat 
korona-ajanjaksona Vesimiessijainnin 
mukaisesti alkaneet hyödyntää etätyö-
tä, etäkonferensseja ja muita uuden tek-
nologian tarjoamia tilaisuuksia muun-
taa oman työn tai opiskelun luonnetta, 
tai jopa aloittaa kokonaan uusi digiyri-
tys. Positiivista Saturnuksen Vesimiessi-
jainnissa on se, että aikana jolloin äärim-
mäisyydet, pakkotoimet, impulsiivisuus 
ja ylilyönnit reaktiotasolla sekä yksilön-
oikeuksien radikaali kaventuminen (Plu-
to-Saturnus -vaikutteen runnoessa Ve-
simiehen edustamia ihmismassoja) ovat 
arkipäivää, tuo Saturnus sentään kuvi-
oon mukanaan terveellisen mausteen 
maltillisuutta ja konservatiivista ajattelua 
– varovaista etenemistä suinpäin rynni-
misen sijaan.

Toisin kuin Saturnus, on Uranuk-
sen tapa toimia salamannopea ja äkil-
listä harkitsematonta toimintaa suosiva. 
Tekemänsä Härkä-neliön kautta Uranus 
pyrkii juuri nyt vain minimaalisen tutki-
mustyön ja hätätilanteen aikaansaaman 
kiireellisyyden kautta ujuttamaan la-
maannuksen ja dystopian ilmapiirin val-
taaman ihmiskunnan pelastuskeinoksi 

huipputeknologiaa (Uranus), joka vaiku-
tusmekanismillaan iskee siihen mikä ih-
misessä ja luonnossa on luonnollista, pe-
rittyä, kehollista ja sukupolvelta toiselle 
siirtyvää. Huonejärjestelmän (2. huone) 
heijastepisteen kautta Härkään merkkinä 
liittyy ihmisen genetiikka ja Uranukseen 
Härässä kilpistyykin ytimekkäästi geeni-
manipulaatio kaikissa sen merkityksis-
sä, olipa kohteena sitten kasvit, eläimistö 
tai ihminen. Pyrkimys muokata orgaa-
nista elämää joksikin toiseksi joko in-
jektioin (dna/rna-rakennetta muuntavat 
rokotteet), kirurgisin toimenpitein (esi-
merkiksi sukupuolenvaihdosleikkauk-
set ja plastiikkakirurgia) tai yhdistämällä 
hybridiksi ihminen ja kone (nanotek-
nologia, robotisaatio, tekoäly ja mikro-
sirut vasta alkuaskelina kehityskulussa) 
ovat meidän Uranus-Härkä ajallemme 
leimallisia ilmiöitä. Laajamittaisten toi-
menpiteitten vaikutus mm. ihmisen si-
säsyntyiseen immuniteettiin sekä lisään-
tymiskykyyn on todettu haitalliseksi. 
Pahimmillaan vaikutus on peruutta-
maton. Härän edustama luonto, luon-
nollisuus, luonnonmukaisuus ja kaik-
ki orgaaninen elämän toimii parhaillaan 
Uranuksen koekaniinina – seurauksista 
on tiedotettu ja niitä on yksilötasolla tie-
dostettu hämmästyttävän vähän.

Samaan sarjaan tietysti jo ’mennei-
syyden toistona’ kuuluvat GMO-elin-
tarvikkeet ja muutkin ruokaan, maan-
viljelyyn ja ’kasvien omistusoikeuteen’ 
liittyvät patentointiyritykset ja tätä kautta 
pyrkimys eristää ihminen hänen kehonsa 
kaipaamasta ravitsevasta ja terveyttä tuo-
vasta orgaanisesta elämänlähteestä.

Sensuuri ja rajoitus ja pahimmassa 
tapauksessa korruptio on Saturnus-Plu-
ton (Pluto vaikuttaa taustakautta siksi, 
että sijaitsee Saturnuksen merkissä Kau-
riissa) kimpassa toteuttaman hirmuhal-
lintomaisen kontrollin eräs kova työruk-
kanen ja meidän ajassamme se kohdistuu 
varsinkin Vesimiehen hallitsemiin aluei-
siin kuten joukkotiedotus, ihmismasso-
jen manipulointi, teknologia ja yksilön-
oikeudet, tulevaisuudenusko, nuorison 
tulevaisuus ja lisäksi tiedemaailman sel-
laiset Uranus- Härkä –tyyppiset alat kuin 
biokemia, mikrobiologia, geeniteknolo-
gia, bioteknologia, bioaseitten kehitys la-
boratoriossa, lääketiede ja jopa ravitse-
mustutkimus. Onkin huomattavaa, että 
samaan aikaan kun hallinnollisen tason 
kontrolliyritys kovenee, on tapahtunut 
yllättäviä ja rohkeita ulostuloja nimen-
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