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Ajatus unien parantavasta vaikutuksesta juontaa juurensa pitkälle 

historiaan. Asklepios tunnettiin Kreikassa jumalana, joka paransi 

temppeleissään unien kautta. Chiron oli antanut parannusoppinsa 

Asklepiokselle, joka laajensi niitä erityisesti unien suuntaan. Kumppaninaan 

unitemppeleissä Asklepioksella oli tyttärensä Hygeia. Nykyään, kiitos 

Sigmund Freudin ja Carl Jungin, unianalyysia tehdään, mutta pitkälti 

psykoterapeuttisesta näkökulmasta. 

Unia voidaan tarkastella astrologiassa ja mytologiassa esiintyvien 

arkkityyppien näkökulmasta. Mitä enemmän tietää planeettojen ja 

merkkien myyttisestä alkuperästä, niihin liitetyistä Kreikan ja Rooman 

mytologian tarinoista ja hahmoista, sen helpompaa on huomata unissa olevat vastaavuudet. Tunnistamista 

helpottaa uniin tulevien astrologisten arkkityyppien ja symbolien vastaavuus samanaikaisten planeettojen 

transiittien ja progressioiden kanssa. 

Unta valaiseva Aurinko on suotuisa enne ajankohtaisille hankkeille ja viittaa hyvään terveyteen sekä luoviin 

kykyihin. Leijonan merkkiin liitetyt symbolit, kuten kulta viittaavat Auringon visiittiin unessa. 

Kuu-unissa ollaan usein kotona. Kodin kunnosta voi hakea vihjeitä unennäkijän ajankohtaisiin tunnetiloihin 

ja hoivakokemuksiin. Äitihahmot kuuluvat kuulle, kun taas isähahmot ovat Saturnusta. 

Merkuriusta, viestintuojaa, voidaan ajatella unien hallisijana, jolle on mahdollista ylittää tietoisen ja 

alitajuisen raja, matkata vapaasti Olympoksen, maan ja manalan välillä. Merkuriuksen perääntyessä unien 

määrä kasvaa, samoin niiden muistaminen. Näinä jaksoina oikea aivopuolisko ja intuitiiviset prosessit ovat 

enemmän käytössä. Merkuriuksen perääntymisjaksojen aikana unissa voi olla tärkeitä ratkaisuja ja 

vastauksia päivännäöllä askarruttaneisiin asioihin. 

Kun uni viittaa Venukseen, on ympäristö kaunis ja energiat harmoniset. Naisten unien Venus-hahmo voi 

heijastaa käsitystä feminiinisestä ideaalista, kun miesten unissa Venus on halun kohde. Marsin ja Venuksen 

myötä uniin tulevat seksuaaliset elementit. 

Mars tulee erityisesti uniin, jos on vihainen tai jos on joutunut pitkään pidättämään tai torjumaan vihaansa. 

Uni on täynnä toimintaa, jonka laadusta ja tehokkuudesta voi päätellä jotain yleisestä terveydentilasta. 

Punainen väri ja veri kuuluvat Marsille, kuten myös aseet. Mars-vaikutteisessa unessa esiintyy vihainen 

henkilö tai riitaa. Autounen nähtyään kannattaa miettiä, kuka autoa ajaa ts. elämää johtaa. Toistuvissa 

takaa-ajounissa vihjataan tarpeesta kohdata jahtaaja ts. pelko tai tunne. Naisten unissa olevista miehistä 

voi hakea vihjeitä oman Marsin toimivuudesta ja animus-puolesta. 

Kuten Saturnuksen, myös Jupiterin arkkityyppi on opettaja. Tällöin kyse on vähemmän perinteisestä kuin 

Saturnuksen kohdalla, esim. filosofian- tai uskonnonopettajasta. Gurut ja muut neuvonantajat viittaavat 

niin ikään Jupiteriin. Unessa on seikkailua, riskinottoa, laajentumista ja pelottomuutta. Ongelmalliset unet 

vastaavat enemmän Marsia, Saturnusta, Neptunusta ja Plutoa, mutta liiallisuudet ruuan, alkoholin tai minkä 

tahansa suhteen ovat Jupiteria. 

Saturnus näyttäytyy unissa rakennuksina. Uneen tulevat virkamiehet, vartijat, poliisit, vanhat opettajat ja 

henkilöt, jotka valvovat unennäkijän rajoja. Heikko Saturnus voi ilmetä unina, joissa ei tule nähdyksi, 



kuulluksi tai arvostetuksi. Unissa voidaan käydä läpi elämätilannetta, jossa oma auktoriteetti on vähentynyt 

tai päinvastoin itse dominoi ja kontrolloi toisia. Saturnukseen liitetään myös aika ja täten unet, joissa ei ehdi 

jonnekin ajoissa. 

 

Neptunus-unissa voi olla taidetta, musiikkia ja henkisyyttä. Uni sijoittuu 

veden äärelle tai merelle. Unessa on sekavuutta, päämäärättömyyttä, 

eksymistä ja sumua. Uni saattaa varoittaa uneksijaa jonkun 

katteettomista lupauksista. 

Aivan, kuten planeettojen ja merkkien arkkityypit, myös elementit 

vierailevat unissa. Maan, ilman, tulen ja maan tunnistaminen on helppoa. 

Paitsi, mitä elementtiä, merkitystä on myös elementin määrällä. Esim. 

unessa kärähtävä sähköjärjestelmä viittaa hyperaktiiviseen tilaan 

hermostossa. Tai jos unessa maa järisee tai rakennuksia sortuu, 

unennäkijällä voi olla elämässään kriisi, joka aiheuttaa turvattomuutta tai pelkoa. 

Unen ajoitusta voi etsiä katsomalla syntymäkartalle tulevat transiitit ja progressiot. Kun unessa olevat 

astrologiset arkkityypit on tunnistettu, voidaan katsoa, miten ne sijoittuvat syntymäkarttaan.  Eli missä 

”kunnossa” unen astrologinen tekijä syntymäkartalla on.  
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