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Kesätapahtumien tunnelmia, kesältä 2011
Osallistuminen ainakin yhteen kesätapahtumaan on varmaan jokaisen astrologian harrastajan kesän
kohokohta. Keräsimme puolestasi kokemuksia kuluvan kesän tapahtumista, jos jokin tapahtuma jäi
käymättä - myös helpottaaksemme ensi kesän valintoja. Onneksi kesätapahtumat eivät ajoitu tiiviisti, mikä
parantaa mahdollisuutta saada jopa useampi tapahtuma sopimaan omaan kalenteriin.
YHDESTOISTA HETKI
Yhdestoista Hetki oli ainutlaatuinen astrologia- ja hyvinvointitapahtuma kesähelteisellä Somerolla Huvila
Härässä kesän alussa 11.6. Tarjolla oli tutustumista vyöhyketerapiaan ja jalkahoitoihin, Turkulaisen Pienen
Kirjapuodin valikoimaa, astrologisia kortteja, luontaistuotteita, taidenäyttelyä ja paljon muuta. TAS oli
mukana esittelemässä julkaisujaan ja toimintaansa. Johanna Karpov urakoi koko pitkän päivän tulkintoja ja
lisäksi luennoi Toivolan Riiaa paikaten. Myyntivelvollisuuksien vuoksi en tätä ehtinyt kuuntelemaan, mutta
hiljaisempaan hetkeen ajoittuneen Ulla Palomäen Kuka sopii sinulle –luennon ehdin kuulla. Palomäki
julkaisi keväällä parisuhdeastrologiasta kirjan, mutta luento samasta aihepiiristä oli hyvin tavoitettavaa
perusastrologiaa eri merkkien yhteensopivuudesta. Tilaisuuden henki oli hauskan maanläheinen, ja oli
mukava tavoittaa astrologiasta kiinnostuneita vasta-alkajia.
KREIVILÄ
Kreivilän Astropäivillä on jo pitkät perinteet, ja ne pidettiin niin kuin usein aikaisemminkin heinäkuun
alussa. Kreivilän kesäkoti antaa ihanteellisen miljöön tämäntyyppiselle henkiselle tapahtumalle.
Astrologisena aiheena oli tällä kertaa yleisotsakkeena Karma-astrologia, ja sen alla tarkasteltiin perääntyviä
ja pysähtyneitä planeettoja sekä asteroideja, Saturnusta sekä muita karmallisia planeettoja sekä hiukan
Kuunsolmuja ja pimennyksiä. Luennoitsijoina olivat Marja-Liisa Niemi-Mattila, Raimo Nikula ja Pirjo
Ahtiainen.
Yleensä Saturnus mielletään karmasta kertovaksi planeetaksi, mutta Kreivilän luennoilla opimme, että niin
kartan kokonaisuus kuin muut yksittäiset tekijät voivat osoittaa karmaa. Näitä ovat esimerkiksi perääntyvät
ja pysähtyneet planeetat, Kuun alasolmu, Chiron, Jupiter, Neptunus, Maa ja Ceres. Karman luonne voi olla
hyvin monenlainen, esimerkiksi raskasta karmaa tuovat Saturnus, Pluto ja Chiron. Jupiter edustaa
positiivista karmaa. Erikseen voidaan erotella yksilöllinen ja kollektiivinen karma. Jos kartalla on kiinteiden
merkkien painotusta, on karman luonne pitkäkestoinen, kun se muuttuvissa merkeissä on helpommin
murrettavissa. Lisäksi oli mielenkiintoista saada kuulla esimerkiksi miten karma-astrologiassa kartan eri
hemisfäärit jaotellaan neljäksi sektoriksi, mitkä eivät kuitenkaan ole aivan samat kuin yleensä astrologiassa.
Vankan ja avartavan tiedon lisäksi Kreivilän antia ovat aivan oma ilmapiirinsä, keskustelut toisten
harrastajien kanssa ja tutustuminen uusiin harrastajiin. Mitään näistä en vaihtaisi pois.
Tarja Enoranta

S.A.S. KESÄPÄIVÄT
Elokuisena viikonloppuna vietettiin Suomen Astrologisen Seuran Kesäpäiviä Helsingissä Vuosaaressa,
luonnon keskellä. Paikalla oli niin uusia kuin pidempään astrologiaa harrastaneita. Saattoipa jopa ilta
venähtää, kun pääsi juttuun samanhenkisten ihmisten kanssa. Kaikki varmasti löysivät luentojen ja
workshoppien annista jotain ahaa-elämyksiä tuottavaa, ehkä oma kartta avautui uusin silmin asteroidien
myötä tai jokin astrologian menetelmä kolahti. Luultavasti moni mietti viikonlopun jälkeen, mitä Michelle
Karén sanoikaan Mayoista, ajankulumisen nopeutumisesta ja ajasta, jota nyt elämme.
Elina Kivimäki

