
Jäsenten kynästä  

Elämän tarkoitusta etsimässä

 

”Ihmisen elämässä on kaksi suurta päivää. Se, jolloin hän syntyy ja 

Anonyymi ajattelija on oivaltanut olennaisimman matkastamme ihmisyyden polulla. Kukapa ei olisi 

miettinyt elämän tarkoitusta? Miksi olemme syntyneet? Miksi elämässämme toistuvat tietyn tyyppiset 

teemat? Mitä meidän on määrä oppia tässä elämässä? Mikä on sielun suunta? 

 

Astrologia tarjoaa apukeinon elämän tarkoituksen etsimiseen. Jokainen syntymäkartan planeetta ja kuvio 

on karmallinen ja niillä on oma viestinsä meille. Kuitenkin vahvimmin karmaan ja sielun 

jälleensyntymiskiertoon yhdistetään Nousu

Noususolmun ylöspäin suuntautuva lenkki kurkottaa ikäänkuin kohti tulevaa siinä missä Laskusolmun 

alalenkki roikkuu vielä menneessä.  

 

Muitakin muistamista helpottavia yksityiskohtia solmuihin liittyy. Kiertoaika eläinradan ympäri on noin 18

19 vuotta, jokaisessa eläinradan merkissä solmut viipyvät 18

18-19 päivää. Solmujen kiertoaika on myös sama kuin Saros

pimennyksissä. Solmuja pidetäänkin hyvin kohtalonomaisina 

joskin usein karma käsitetään liian negatiivisena määreenä muistamatta, että on olemassa myös positiivista 

karmaa.  

 

Noususolmu kertoo asio

matkallaan kohti valaistumista. Itse ajattelen Noususolmua oman elämämme johtotähtenä, 

eräänlaisena henkilökohtaisena Beetlehemin tähtenämme ja sitä kautta kartan tärkeimpänä 

tulkintakohteena. Noususolmu näyttää matkamme suunnan. Aina ei matka ole helppo. Polulla 

on kuoppia ja esteitä, joudumme kulkemaan pimeässä ja kohtaamaan pelkoa ja ahdistusta. Eksymme 

harhapoluille ja kadotamme hetkellisesti johtotähden silmistämme. Onneksi meitä kuiten

takaisin oikealle polulle erilaisten tapahtumien, ihmisten ja elämänkäänteiden avulla.  Joskus vihjeet voivat 

olla lähes huomaamattomia, joskus taas meitä suorastaan tuupitaan eteenpäin. 

 

Alasolmu summaa menneiden elämien saldon. Se on k

kokee olonsa turvalliseksi, mutta johon ei kuitenkaan voi jäädä loppuelämäkseen. On otettava 

reppu selkään ja lähdettävä maailmalle, kohti kaukana loistavaa johtotähteä. Kodin opetukset 

ovat eväinä matkalla, mutta niihin ei saa enää takertua. Tässäkin on kyseessä tasapainon 

etsiminen. Vanhan kokonaan hylkäämisen sijasta tavoitteena on harmoninen tasapaino, jossa vanha tukee 

uuden oppimista.  

 

Solmuparin tulkinta antaa usein selityksen moniin sellaisiin, lävitse elämä

tapahtumiin, joiden merkitystä ei ole ennen käsittänyt. Joku yrittää luoda itsepintaisesti uraa, mutta yhä 

uudelleen erilaiset kohtalon käänteet pakottavat keskittymään enemmän kotiin ja perheeseen. Joku toinen 

taas pettyy rakkaudessa kerta toisensa jälkeen havahtuakseen kehittämään tässä elämässä itsenäisyyttään. 

Menneestä hyvin passiivisia ja ajelehtivia energioita mukaansa tuonutta taas pakotetaan yhä suurempaan 

tarkkuuteen ja suunitelmallisuuteen. 
 

Solmujen tulkintaa 
 

Katso missä merkissä ja syntymäkartan 

huone taas sen näyttämön, jolla läksyä tehokkaimmin harjoitetaan. Millaisia 

Mistä se saa apua ja mitkä puolestaan asettavat

 

”Ihmisen elämässä on kaksi suurta päivää. Se, jolloin hän syntyy ja se jolloin hänelle selviää miksi.” 

Anonyymi ajattelija on oivaltanut olennaisimman matkastamme ihmisyyden polulla. Kukapa ei olisi 

miettinyt elämän tarkoitusta? Miksi olemme syntyneet? Miksi elämässämme toistuvat tietyn tyyppiset 

rä oppia tässä elämässä? Mikä on sielun suunta?  

Astrologia tarjoaa apukeinon elämän tarkoituksen etsimiseen. Jokainen syntymäkartan planeetta ja kuvio 

on karmallinen ja niillä on oma viestinsä meille. Kuitenkin vahvimmin karmaan ja sielun 

kiertoon yhdistetään Nousu- ja Laskusolmu, joiden symboliikka kitetytyy niiden muotoon. 

Noususolmun ylöspäin suuntautuva lenkki kurkottaa ikäänkuin kohti tulevaa siinä missä Laskusolmun 

 

yksityiskohtia solmuihin liittyy. Kiertoaika eläinradan ympäri on noin 18

19 vuotta, jokaisessa eläinradan merkissä solmut viipyvät 18-19 kuukautta ja yhtä astetta solmut kulkevat 

19 päivää. Solmujen kiertoaika on myös sama kuin Saros-syklin ja solmut ovat aina mukana 

pimennyksissä. Solmuja pidetäänkin hyvin kohtalonomaisina – ja syystäkin. Karmastakin voidaan puhua 

joskin usein karma käsitetään liian negatiivisena määreenä muistamatta, että on olemassa myös positiivista 

Noususolmu kertoo asioista, joita sielu haluaa oppia tässä elämässä voidakseen täydentyä 

matkallaan kohti valaistumista. Itse ajattelen Noususolmua oman elämämme johtotähtenä, 

eräänlaisena henkilökohtaisena Beetlehemin tähtenämme ja sitä kautta kartan tärkeimpänä 

na. Noususolmu näyttää matkamme suunnan. Aina ei matka ole helppo. Polulla 

on kuoppia ja esteitä, joudumme kulkemaan pimeässä ja kohtaamaan pelkoa ja ahdistusta. Eksymme 

harhapoluille ja kadotamme hetkellisesti johtotähden silmistämme. Onneksi meitä kuiten

takaisin oikealle polulle erilaisten tapahtumien, ihmisten ja elämänkäänteiden avulla.  Joskus vihjeet voivat 

olla lähes huomaamattomia, joskus taas meitä suorastaan tuupitaan eteenpäin.  

Alasolmu summaa menneiden elämien saldon. Se on kuin se turvallinen kotipesä, jossa lapsi 

kokee olonsa turvalliseksi, mutta johon ei kuitenkaan voi jäädä loppuelämäkseen. On otettava 

reppu selkään ja lähdettävä maailmalle, kohti kaukana loistavaa johtotähteä. Kodin opetukset 

iihin ei saa enää takertua. Tässäkin on kyseessä tasapainon 

etsiminen. Vanhan kokonaan hylkäämisen sijasta tavoitteena on harmoninen tasapaino, jossa vanha tukee 

Solmuparin tulkinta antaa usein selityksen moniin sellaisiin, lävitse elämän esille nouseviin teemoihin ja 

tapahtumiin, joiden merkitystä ei ole ennen käsittänyt. Joku yrittää luoda itsepintaisesti uraa, mutta yhä 

uudelleen erilaiset kohtalon käänteet pakottavat keskittymään enemmän kotiin ja perheeseen. Joku toinen 

akkaudessa kerta toisensa jälkeen havahtuakseen kehittämään tässä elämässä itsenäisyyttään. 

Menneestä hyvin passiivisia ja ajelehtivia energioita mukaansa tuonutta taas pakotetaan yhä suurempaan 

teen ja suunitelmallisuuteen.  

ja syntymäkartan huoneessa Noususolmu sijaitsee! Merkki kertoo opittavan läksyn ja 

huone taas sen näyttämön, jolla läksyä tehokkaimmin harjoitetaan. Millaisia aspekteja

Mistä se saa apua ja mitkä puolestaan asettavat kasvuun haasteita ? Lisää vinkkejä kertoo solmun 

se jolloin hänelle selviää miksi.” 

Anonyymi ajattelija on oivaltanut olennaisimman matkastamme ihmisyyden polulla. Kukapa ei olisi 

miettinyt elämän tarkoitusta? Miksi olemme syntyneet? Miksi elämässämme toistuvat tietyn tyyppiset 

Astrologia tarjoaa apukeinon elämän tarkoituksen etsimiseen. Jokainen syntymäkartan planeetta ja kuvio 

on karmallinen ja niillä on oma viestinsä meille. Kuitenkin vahvimmin karmaan ja sielun 

ja Laskusolmu, joiden symboliikka kitetytyy niiden muotoon. 

Noususolmun ylöspäin suuntautuva lenkki kurkottaa ikäänkuin kohti tulevaa siinä missä Laskusolmun 

yksityiskohtia solmuihin liittyy. Kiertoaika eläinradan ympäri on noin 18-

19 kuukautta ja yhtä astetta solmut kulkevat 

vat aina mukana 

ja syystäkin. Karmastakin voidaan puhua 

joskin usein karma käsitetään liian negatiivisena määreenä muistamatta, että on olemassa myös positiivista 

ista, joita sielu haluaa oppia tässä elämässä voidakseen täydentyä 

matkallaan kohti valaistumista. Itse ajattelen Noususolmua oman elämämme johtotähtenä, 

eräänlaisena henkilökohtaisena Beetlehemin tähtenämme ja sitä kautta kartan tärkeimpänä 

na. Noususolmu näyttää matkamme suunnan. Aina ei matka ole helppo. Polulla 

on kuoppia ja esteitä, joudumme kulkemaan pimeässä ja kohtaamaan pelkoa ja ahdistusta. Eksymme 

harhapoluille ja kadotamme hetkellisesti johtotähden silmistämme. Onneksi meitä kuitenkin johdatellaan 

takaisin oikealle polulle erilaisten tapahtumien, ihmisten ja elämänkäänteiden avulla.  Joskus vihjeet voivat 

uin se turvallinen kotipesä, jossa lapsi 

kokee olonsa turvalliseksi, mutta johon ei kuitenkaan voi jäädä loppuelämäkseen. On otettava 

reppu selkään ja lähdettävä maailmalle, kohti kaukana loistavaa johtotähteä. Kodin opetukset 

iihin ei saa enää takertua. Tässäkin on kyseessä tasapainon 

etsiminen. Vanhan kokonaan hylkäämisen sijasta tavoitteena on harmoninen tasapaino, jossa vanha tukee 

n esille nouseviin teemoihin ja 

tapahtumiin, joiden merkitystä ei ole ennen käsittänyt. Joku yrittää luoda itsepintaisesti uraa, mutta yhä 

uudelleen erilaiset kohtalon käänteet pakottavat keskittymään enemmän kotiin ja perheeseen. Joku toinen 

akkaudessa kerta toisensa jälkeen havahtuakseen kehittämään tässä elämässä itsenäisyyttään. 

Menneestä hyvin passiivisia ja ajelehtivia energioita mukaansa tuonutta taas pakotetaan yhä suurempaan 

Noususolmu sijaitsee! Merkki kertoo opittavan läksyn ja 

aspekteja se kartalla tekee? 

kasvuun haasteita ? Lisää vinkkejä kertoo solmun 



hallitsijaplaneetta. Jos Noususolmu on vaikkapa Ravussa, katso missä karttasi merkissä ja huoneessa Ravun 

hallitsijaplaneetta Kuu sijaitsee ja millaisia aspekteja sillä on.  

 

Laskusolmun merkki ja huonesijainti kertovat mukavuusalueestamme, jossa voimme ajoittain vierailla 

mutta jonne ei enää ole tarkoitus tehdä kotia. Laskusolmun aspektit samoin kuin hallitsijaplaneetan sijainti 

aspekteineen antaa arvokasta lisätietoa. Jos maltat pysähtyä tarkkailemaan itseäsi kriisitilanteissa, huomaat 

toimivasi lähes automaattisesti menneessä oppimallasi tavalla.  

 

Jos syntymäkartan planeetta sijaitsee 90 asteen kulmassa solmupariin nähden (eli solmujen keskipisteessä), 

se liittyy vahvasti karmallisen läksymme oppimiseen. Planeetan luonteesta riippuen se voi joko tukea tai 

hidastaa kasvuprosessia.  

 

Oinaan merkkiin Noususolmunsa valinnut kulkee tässä elämässä itsensä kehittämisen polkua pinnistellen 

irti menneen mukanaan tuomasta liiallisesta parisuhderiippuvuudesta. Härän läksyn omaava opettelee 

maadoittumaan jättäen liiallista dramatiikan kaipuuta taakseen. Kaksos-läksy kannustaa mielen 

avoimuuteen asenteellisuuden sijasta. Rapu-energioita tavoitteleva opettelee suunnistamaan sydämellä 

järjen sijasta. Leijonaa kohti suunnistava opettelee tunnustamaan omaa ainutlaatuisuuttaan osana ryhmää. 

Neitsyt-läksyssä opetellaan suunnitelmallisuutta aiemman passiivisuuden tilalle. Vaaka-Noususolmu 

treenaa yhteistyötä ja toisten huomioon ottamista jättäen taakseen liiallista itsekeskeisyyttä. Skorpioni on 

valinnut syvällisyyden polun, jossa aiempi mukavuudenhalu karistetaan pois matkasta. Nousu-solmun 

Jousimiehessä omaava etsii omaa totuuttaan energioidensa liiallisen hajauttamisen sijasta. Kauris 

opettelee velvollisuuksia jättäen taakse liiallista tunteissa vellomista. Vesimies-Noususolmun polku on 

erilainen kuin muiden ja sitä opetellaan kulkemaan yhdessä muiden kanssa. Kalat irrottautuu liiasta 

arkisuudesta kohti yhä suurempaa henkisyyttä ja herkkyyttä.  

 

Solmuihin osuvia transiitteja ja edistyksiä kannattaa seurata. Erityisen tärkeitä suunnannäyttäjiä ovat 

Noususolmun hallitsijaplaneetan tekemät transiitit syntymäkartan kohteisiin. Tuolloin eteemme ikäänkuin 

heitetään  näytille niitä energioita, joita meidän on tarkoituskin oppia. Laskusolmun hallitsijan transiitit taas 

vetävät kohti mennyttä.  

 

Kun Jupiter lämmittää Noususolmua, saamme ikäänkuin kosmisen lupauksen siitä palkinnosta, joka odottaa 

pitkän ja kivisen tien päässä. Saturnus taas ei päästä helpolla ja ylimääräisiä bonuksia on turha odottaa. 

Uranuksen kuviot tuovat polullemme yllättäviä tilanteita. Selkeältä näyttäneellä tiellä onkin yllättäin 

maanvyörymä ja joudumme muuttamaan aiempia suunnitelmiam-me. Entä Neptunus – hämärtääkö se 

sumun lailla johtotähtemme näkymistä? Niinkin voidaan ajatella paitsi silloin, jos opettelemme tässä 

elämässä esim. Kalojen, Ravun tai Skorpionin vetisiä energioita, joihin sulautumista Neptunus-kuviot ovat 

osaltaan auttamassa. Pluton aspekteissa vanhaa jätetään lopullisesti taakse. Matkaa tehdään sillat 

poltettuina matkaeväänä vain oma henkinen kantti ja vahvuus.  

 

~Heli Värrälä 

 


