
Nro 150 - Saturnus viisaana oppaana elämässä

Jälleen löytyy monta mielenkiintoista artikkelia seuran kirjastoon 

tulevasta kansainvälisestä laatuastrologian lehdestä. Saturnuksen 

myönteisiä puolia valottavassa Spyridon Philippasin jutussa ovat 

pohjana jungilaisen psykologin James Hillmanin ajatukset. 

Tammenterho-teorian mukaan ihmisellä on jo syntyessään sisällään 

tieto tehtävästä tässä elämässä. Tehtävä selkiytyy matkan varrella 

erityisesti Saturnuksen paluiden ja transiittien yhteydessä, jolloin 

ihminen kasvaa kohti sisimpiä juuriaan. Elämäntehtävän kannalta 

epäolennaiset asiat karsiutuvat silloin pois. Saturnuksen toisen paluun 

tienoilla näkyy millaiseksi viisaudenpuuksi tammenterhosi on 

kasvanut. 

Tänä kesänä T-ristiä johtavien merkkien alkuun muodostavat 

planeettakuviot ovat erityisen tarkkoina. Kolme astrologia tutkailee teksteissään tätä intensiivisen 

muutoksen, mahdollisuuksien ja vaikeuksien ajanjaksoa. Judi Vitale kuvailee transneptunisen Hadeksen 

merkityksiä sen siirtyessä Ravun merkkiin. Tulevaisuuden toivon kipinä löytyy Michele Fineyn Uranus 

Oinaassa jutusta. Kauriissa matkaavan Pluton vaikutuksia USA:n dollariin tarkastelee Maurice Lavenant.

Astrologia toimii myös fysiikan lakien mukaan

Selityksiä astrologian toimivuudelle löytyy avaruuden magneettisten kenttien tutkijan, tohtori Percy 

Seymourin haastattelusta. Planeettojen liikkeet suhteessa aurinkoon aiheuttavat magneettikentän 

vaihteluita, jotka vaikuttavat aurinkoenergian purkauksiin. Tämä puolesta

magneettikentän voimakkaita vaihteluita. Niiden on tilastollisesti todettu vaikuttavan jopa Las Vegasin 

pelureiden intuitioon! Seymourin teoria selittää myös perheittäin periytyviä planeettavaikutuksia. Myös 

hänen aiempi haastattelunsa löytyy TMA:n nettisivulta.

Astrologian hyödyntäminen psykoterapian apuna on Andrea Conlonin aiheena. Kaikkiin tilanteisiin 

astrologia ei sovi, mutta siihen avoimesti suhtautuvat asiakkaat ovat saaneet lisää ymmärrystä ja kyenneet 

paremmin hyväksymään kohtaamansa haasteet.

Kohtukaksosten ja aikakaksosten elämäntarinoita vertaillaan Chrissy Ogilvien tekstissä. Richard Fider kertoo 

intialaisen veda-astrologian länsiastrologiaa tarkemmista keinoista tunnistaa eroja samalla hetkellä 

syntyneiden kaksosten elämänpolulla.

Neptunuksen sumuista selviytyminen luovien ilmaisukeinojen avulla on Kathy Rosen jutun aiheena. Donna 

Cunningham analysoi neliö aspektia ja Jan de P
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