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Pre
Obaman Maya-kartta
Uudessa TMA:ssa on parikin juttua Barack Obaman syntymäkartan
maya-tulkinnasta.
tulkinnasta. Niitä voi halutessaan vertailla viimeisessä Astro
Logoksessa olleeseen länsiastrotulkintaan Obaman kartasta.
Maissintähkä, 9 Aj, on Obaman syntymäpäivän hyväenteinen symboli:
Hyvän
yvän voitto pahasta ja ilon henki. Koti, perhe, pellot, jälkikasvu,
uudistuminen, voimavaltikka. Hyvä luonne, jolla on paljon hengellistä
energiaa muiden ohjaamiseen, papin ja shamaanin herkkää
psyykkisyyttä, älykäs, tietorikas, päättäväinen ja ahkera. Menestys
Men
julkisessa virassa. Hyvä johtaja ja innovaattori, jos ei anna muiden
dominoida. Tekee hyviä päätöksiä ja tuo hyviä muutoksia maahansa.
(Kiinan nykyisen noususuunnan alullepanija Deng Xiao Ping oli myös
maalleen maissintähkä 9 Aj. Samoin presidentti Roosevelt.)
R
Obaman heikkouksia voivat mayatulkinnan mukaan olla ajatusten muuttuvaisuus ja kärsimättömyys. Suurin
ongelma on lyhyt pinna, joka voi luoda turhia vihollisia. Ei siedä valheita, joskus fanaattinen. Taitava
kiertämään esteitä ja voi purra tarvittaessa
tarvittaessa kuin käärme. Presidenttiä heikentävät hänen liittolaisensa ja
perheensä, ylpeys ja itsepäisyys vääristä ihmisistä kiinnipitämisessä. Loppupuolella elämää vakava sairaus
tai vihaa ja hulluutta.
Presidentti aavistaa tulevaa ja omaa vakavan ja kunnianhimoisen
kunnianhimoisen vaimon. Nopea liikkeissään, tarttuu
tilaisuuksiin. Matkustaa paljon. Säteilee toivoa ja luottamusta vaikeuksienkin kestäessä. Herättää
luottamusta ja toimii monille roolimallina. Onnekas rahan suhteen, kuolee rikkaana miehenä.
Richard Tarnasin haastattelu:
tattelu: Kosmoksen ja psyyken liitto
Psykologi Richard Tarnas työskenteli Esalen instituutissa Kaliforniassa Stanislav Grofin LSD-tutkimuksissa.
LSD
Hän voitti ennakkoluulonsa astrologiaa kohtaan, kun transiittien avulla voitiin ymmärtää ihmisten
psykedeelisten
n sessioiden laatua ja kulkua. Myöhemmin Tarnas toimi Esalenin johtajana ja perehtyi laajasti
mm. Jungin ja Rudolf Steinerin ajatuksiin.
Kirja Passion of the Western Mind (1991) kuvaa länsimaisen filosofian historiaa yhdistäen tiedettä ja
hengellisyyttä. Uutta
utta on vastakulttuurien ja henkisten etsijöiden maailmankuvien rinnastaminen filosofian
suurien nimien ja virallisemman aseman omaavien ajattelijoiden vastaaviin. Kirjasta tuli myyntimenestys ja
sitä käytetään nyt oppikirjana yliopistoissa.
Cosmos and Psyche:
che: Intimations of a New World View ilmestyi 2006. Tarnas on kerännyt suuren joukon
todisteita planeettojen liikkeiden ja ihmisen historian ja elämäkertojen välillä vallitsevasta yhteydestä.
Harvardin kasvatin palkittu kirja nostaa astrologian profiilia ja
ja yhdistää uudelleen tieteellisen ajattelun
erottamat taivaan ja maan, mikrokosmoksen ja makrokosmoksen.
Tarnaksen mielestä jokainen joka perehtyy todelliseen astrologiaan, joutuu myöntämään sen toimivuuden.
Moniulotteisen arkkityyppisen symboliikan samanaikainen
samanaikainen esiintyminen taivaankannella ja ihmisen
elämässä ja kokemusmaailmassa ei johdu syy-seuraus-suhteesta.
syy
suhteesta. Kyseessä on paremminkin synkroniteetti,
samanaikaisuus tai hologrammisuus, jossa suuri heijastuu pienessä.

Astrologian voimakas torjunta miehisen tieteen piirissä voidaan nähdä arkkityyppisenä sukupuolten
välisenä taistona. Tiedostamatta astrologia nähdään feminiinisenä tieteenä. Valistuksen ajan jälkeinen
(maskuliinisen Auringon hallitsema) tiede on vaivalla karsinut hengellisen ja tunteikkaan pois. Astrologiassa
inhimillisen älykkyyden Kuu-puoli, arkkityyppinen mielikuvitus ja intuitio ovat syvässä yhteydessä maailman
sieluun. Vanha patriarkaalinen halveksunta nousevaa naisellista voimaa kohtaan voi olla tiedostamaton
pohja astrologian hylkäämiselle.
Druidijuhlat voimissaan Britanniassa
Druidien neljää vuosittaista tulijuhlaa vietetään Isossa-Britanniassa edelleen arkivapaapäivinä
(bankholidays). Sarah Fuhro kertoo niiden merkityksestä ja sijoittumisesta päiviin, jolloin Aurinko on
kiinteän merkin puolivälissä.
Venuksen syklien merkitykseen muinaisessa astrologiassa voi perehtyä Deborah Houldingin perusteellisessa
jutussa. Mitä lähemmäksi maata Venus tulee, sitä vahvemmin sen tulkitaan vaikuttavan asioihimme. Donna
Cunningham puolestaan kertoo puolisekstiilin merkityksestä. Puolisekstiilin tietoinen käyttö voi auttaa
vierekkäisten merkkien huonoimpien puolien hillitsemisessä.
Instituutioita kaatava ja maailmaa muuttava ajanjakso johtavien merkkien T-risti -transiitilla puhuttaa
edelleen. Bill Herbst ennakoi intensiivisiä haasteita vuosien 2005-2014 aikana ihmisille, joilla on
syntymäkartallaan tekijöitä alueella, joka alkaa 24 astetta muuttuvia merkkejä ja päättyy 11 astetta johtavia
merkkejä. Kätevästä taulukosta näkee yhdellä silmäyksellä minä vuosina Pluton, Uranuksen tai Saturnuksen
kovat kulmat yhteisvaikutuksineen osuvat omalle kohdalle.
Kathy Crabb hahmottaa kartan vastakkaisten huoneparien kautta astrologin ja asiakkaan, lukijan ja
kirjoittajan, lapsen ja kasvattajan suhteita. Jopa työn haussa ja yritystoiminnassa voi menestyä paremmin,
kun etsii tasapainoa kunkin akselin suhteen.
Ystävällisen Vesimiehen ajoittainen kylmyys ja muut oudot piirteet saavat ymmärrystä Dana Gerhardtin
juttusarjassa, jossa Herkuleen urotyöt liitetään eläinradan merkkeihin. Vesimiehen kasvusta oman polkunsa
kulkijaksi kertoo myös Sven Eberleinin sadunomainen tarina Rotta Gongista, jonka oli uskaltauduttava
rajojen ulkopuolelle.
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