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Maaäidin tutkija ja henkinen opettaja haastattelussa Kirjailija ja New 

Age mystikko Caroline Myss kertoo haastat

elämänvaiheistaan. Lynn Bellin juttu kuvaa intuition avulla 

lääketieteellisiä diagnooseja tekevän Myssin elämän käännekohtia 

tärkeiden ulkoplaneettojen transiittien valossa. Ammatillinen 

yhteistyö neurokirurgi Norm Shealyn kanssa alkoi 

ja teki Myssistä kuuluisan henkisen opettajan.

James Lovelock on maaäiti Gaian tulkki ja paljon keskustelua 

herättänyt tiedemies, keksijä ja ympäristöajattelija. Hänen jo 1960

luvulla esiintuomansa "Gaia-hypoteesin" mukaan maaäiti on eläv

olento, joka elää ja kehittyy kasvi- ja eläinmaailmansa kera. Suuri osa 

Lovelockin tiedemiehen urasta ja keksinnöistä on liittynyt ilmakehän 

mittauksiin. Hän mm. keksi otsonikerroksen mittauksen mahdollistavan laitteen, joka osaltaan johti ilman 

suojeluun ponnekaasuilta. Bruce Scofield analysoi Lovelockin karttaa, jossa ei ole lainkaan planeettoja 

ilmaelementissä. 

Karannut Kuu 

Auringon suurin mahdollinen deklinaatio eli "pystysuuntainen" poikkeama keskimääräiseltä reitiltään 

eläinradalla määrittää planeetoille niin sanotut normaalit rajat. Tämän rajan ylittävien planeettojen 

katsotaan astrologiassa usein ilmenevän hiukan villein

Kuun merkitystä nerojen, rikollisten ja erikoisten tyyppien syntymä

Kätketyt haavat ja ihmisen varjopuoli näkyvät astrologisella syntymäkartalla. Joe Landwehr keski

jutussaan niihin planeettoihin, huoneisiin ja merkkeihin, jotka kertovat piiloon painetuista puolistamme ja 

viitteistä niiden mahdolliseen paranemisen prosessiin.

Rohkeasti kohtaloa päin 

Paul Wright on selvittänyt rohkeuden astrologisia osoittimia ver

sotilaiden tarinoita ja syntymäkarttoja. Hän löysi kolme erilaista rohkeuden tyyppiä: Vaistomaista 

eloonjäämiseen tähtäävää rohkeutta, vahvaan velvollisuudentuntoon ja kestävyyteen perustuvaa rohkeutta 

sekä myötätuntoon, veljeyteen ja uhrautumiseen perustuvaa rohkeutta. Arvaatte ehkä mitkä tekijät olivat 

vahvoina kunkin tyypin kartoilla? 

Veda-astrologi, kohtaloneuvoja Linda Johnsen kuvailee itämaisen ja länsimaisen ihmisen ajatelun eroja 

suhtautumisessa astrologiaan. Länsi

valossa kuin kiveen hakattuna, muuttamattomana ja ennalta määrättynä. Sekä intialainen että kiinalainen 

ajattelu puolestaan näkee astrologian tienä taipumusten ja ajan laatujen eli kohtalo

muuttamiselle. Kohtalo nähdään enemmän muovattavissa olevana.

Hinduastrologia tarjoaa käytännön keinoja karman parantamiseen sekä apuvälineitä elämän hallinnalle 

kohtalosta huolimatta. Keinovalikoima vaihtelee jalokivien, metallien ja m

uhraamiseen, elämäntapamuutoksiin ja vaikkapa maidon lahjoittamiseen leskille tai äidin j

pesemiseen päivittäin.  
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lääketieteellisiä diagnooseja tekevän Myssin elämän käännekohtia 

tärkeiden ulkoplaneettojen transiittien valossa. Ammatillinen 

yhteistyö neurokirurgi Norm Shealyn kanssa alkoi 1980-luvun alussa 

ja teki Myssistä kuuluisan henkisen opettajan. 
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herättänyt tiedemies, keksijä ja ympäristöajattelija. Hänen jo 1960-
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Auringon suurin mahdollinen deklinaatio eli "pystysuuntainen" poikkeama keskimääräiseltä reitiltään 

eläinradalla määrittää planeetoille niin sanotut normaalit rajat. Tämän rajan ylittävien planeettojen 

katsotaan astrologiassa usein ilmenevän hiukan villeinä tai liiallisina. Steven Forrest analysoi rajat ylittävän 

Kuun merkitystä nerojen, rikollisten ja erikoisten tyyppien syntymä- ja progressiivisilla kartoilla.

Kätketyt haavat ja ihmisen varjopuoli näkyvät astrologisella syntymäkartalla. Joe Landwehr keski

jutussaan niihin planeettoihin, huoneisiin ja merkkeihin, jotka kertovat piiloon painetuista puolistamme ja 

viitteistä niiden mahdolliseen paranemisen prosessiin. 

Paul Wright on selvittänyt rohkeuden astrologisia osoittimia vertailemalla kunniamerkin saaneiden 

sotilaiden tarinoita ja syntymäkarttoja. Hän löysi kolme erilaista rohkeuden tyyppiä: Vaistomaista 

eloonjäämiseen tähtäävää rohkeutta, vahvaan velvollisuudentuntoon ja kestävyyteen perustuvaa rohkeutta 

eljeyteen ja uhrautumiseen perustuvaa rohkeutta. Arvaatte ehkä mitkä tekijät olivat 

astrologi, kohtaloneuvoja Linda Johnsen kuvailee itämaisen ja länsimaisen ihmisen ajatelun eroja 

suhtautumisessa astrologiaan. Länsi-ihminen näkee usein syntymäkarttaan kirjoitetun kohtalonsa synkässä 

valossa kuin kiveen hakattuna, muuttamattomana ja ennalta määrättynä. Sekä intialainen että kiinalainen 

ajattelu puolestaan näkee astrologian tienä taipumusten ja ajan laatujen eli kohtalon ymmärtämiselle ja 

muuttamiselle. Kohtalo nähdään enemmän muovattavissa olevana. 

Hinduastrologia tarjoaa käytännön keinoja karman parantamiseen sekä apuvälineitä elämän hallinnalle 

kohtalosta huolimatta. Keinovalikoima vaihtelee jalokivien, metallien ja mantrojen käytöstä jumalille 

uhraamiseen, elämäntapamuutoksiin ja vaikkapa maidon lahjoittamiseen leskille tai äidin j

mittauksiin. Hän mm. keksi otsonikerroksen mittauksen mahdollistavan laitteen, joka osaltaan johti ilman 

n ponnekaasuilta. Bruce Scofield analysoi Lovelockin karttaa, jossa ei ole lainkaan planeettoja 

Auringon suurin mahdollinen deklinaatio eli "pystysuuntainen" poikkeama keskimääräiseltä reitiltään 

eläinradalla määrittää planeetoille niin sanotut normaalit rajat. Tämän rajan ylittävien planeettojen 
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ja progressiivisilla kartoilla. 

Kätketyt haavat ja ihmisen varjopuoli näkyvät astrologisella syntymäkartalla. Joe Landwehr keskittyy 

jutussaan niihin planeettoihin, huoneisiin ja merkkeihin, jotka kertovat piiloon painetuista puolistamme ja 

tailemalla kunniamerkin saaneiden 

sotilaiden tarinoita ja syntymäkarttoja. Hän löysi kolme erilaista rohkeuden tyyppiä: Vaistomaista 

eloonjäämiseen tähtäävää rohkeutta, vahvaan velvollisuudentuntoon ja kestävyyteen perustuvaa rohkeutta 

eljeyteen ja uhrautumiseen perustuvaa rohkeutta. Arvaatte ehkä mitkä tekijät olivat 

astrologi, kohtaloneuvoja Linda Johnsen kuvailee itämaisen ja länsimaisen ihmisen ajatelun eroja 

ihminen näkee usein syntymäkarttaan kirjoitetun kohtalonsa synkässä 

valossa kuin kiveen hakattuna, muuttamattomana ja ennalta määrättynä. Sekä intialainen että kiinalainen 

n ymmärtämiselle ja 

Hinduastrologia tarjoaa käytännön keinoja karman parantamiseen sekä apuvälineitä elämän hallinnalle 
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uhraamiseen, elämäntapamuutoksiin ja vaikkapa maidon lahjoittamiseen leskille tai äidin jalkojen 


