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Tarja Enoranta: Tampereen Astrologisen Seuran kehityskaari edistyskartan kautta nähtynä

Kirjoitin tasan vuosi sitten jäsenkirjeeseen TAS:n syntymäkartasta, ja jatketaan seuran kartan kanssa vähän
syvemmälle. Syntymäkartta aivan perustasollaan kertoo niistä mahdollisuuksista, lahjakkuuksista ja
potentiaaleista, joita ihminen tai asia saa osakseen
osakseen syntymisen tai perustamisen hetkellä. Syntymäkartalta
voidaan päätellä haasteet ja kompastuskivet, sekä nähdä kasvun suunta. Edistyskartta eli progressiivinen
kartta kertoo tästä päivästä. Se kertoo mihin on päädytty syntymäkartan potentiaalien osoittamalla
osoitta
tiellä.
Tavallisesti edistyskartalta tarkastellaan Kuun merkinvaihdoksia ja jos edistetty planeetta saavuttaa
syntymäkartan planeetan, akselin tai huonerajan. Edistyskarttaa voi kuitenkin tutkia myös ihan
sellaisenaan, omana karttanaan, ja tämä on hyvä
hyvä tapa osoittaa pitkässä kehityskaaressa taitekohtia.
TAS:n syntymäkartan muoto on sanko,
sanko, jonka kahvaplaneettana on Kuu Oinaassa. Sanko kertoo tarpeesta
levittää ja jakaa, ja Seuran tapauksessa tämä on tottakai astrologinen tietous. Koska edistystekniikka on
hidas, ei Seuran ensimmäisinä vuosina toiminnassa näyttänyt tapahtuvan isoja muutoksia. Kuu siirtyy
edistyskartalla uuteen merkkiin noin 2,5 vuoden välein. Seuran toiminnallisuudessa näkyi käänne neljä
vuotta perustamisen jälkeen kun edistyskartan Mars heittäytyi kulkemaan kallistuskulmansa ulkopuolella
(Out-of-Bounds).
Bounds). Tästä alkoi aloitteellisempi, rohkeampi ja vireämpi aika.
Auringon, eli perimmäisen toiminta-energian,
energian, kautta muutos tuli noin viisi vuotta perustamisen jälkeen, kun
Aurinko siirtyi kartan
an kahdeksanteen huoneeseen,
huoneeseen, missä se siis yhä edelleenkin kulkee edistyskartalla. Jos
yhdeksännen huoneen aatteellisuus ja filosofisuus istuivat hyvin TAS:lle, saattoi toiminta tulla
syvällisemmäksi huoneen vaihdoksen myötä. Tämä huone on sisäisen muutoksen
muutoksen huone, eli seurana TAS
omaa nyt kyvyn uudistua ja luoda nahkansa aina uudelleen. Auringon isoa muutosta vauhdittivat Jupiter ja
Pallas Athene asteroidi Keskitaivaalta. Saiko TAS osakseen hyvää julkisuutta, ja maine kasvoi?
Seuraava isompi murroskausi näyttäytyy
yttäytyy tultaessa 1990-luvulle.
1990 luvulle. Tuolloin koko kartan kuvio on uudistunut
kulhoksi, jota Kuu johtaa. Kulhossa haudutellaan ja hiotaan taitoja. Merkurius pysähtyy,
pysähtyy eli tiedotuksen ja
kommunikoinnin merkitys korostuvat. Kartan julkisuuden alue, kymmenes huone,
huone, oli tyhjentynyt
planeetoista. Tämä voisi viitata uneliaampaan vaiheeseen. Mars jäi kartalle ilman kontakteja muihin

planeettoihin, eli joutui aspektittomaksi. Oliko toiminta tuolloin tavallista hankalampaa, vai oliko ilmassa
paljon uusia aloitteita - pitkään Seurassa mukana olleet varmasti muistavat.
90-luvun puoliväliin tultaessa karttakuvio tiivistyi kimpuksi, mikä kertoo päämäärätietoisuudesta ja taitojen
hioutumisesta huippuunsa. Edistetty Aurinko ylitti Saturnuksen, toiminnot rakentuivat ja vakiintuivat,
jotakin saattoi rutinoitua tai muuttua velvollisuuden kaltaiseksi. Uskon Auringon ja Saturnuksen olleen
yhdessä se terve järki, mikä piti jalat maassa ja talouden kunnossa silloin kun Neptunus nousi nousuakselille.
Dynamiikkaa ei puuttunut, sillä edistyskartalla Kuu kiersi suhteessa Aurinkoon uuden Kuun vaiheeseen,
mikä tavallisesti on kasvun ja eteenpäinmenon aikaa. Lisäksi Uranus siirtyi kymppihuoneeseen
vauhdittamaan uudenlaisen "uraniaanisen" tietämyksen eli astrologian levittämistä. Uranus jäi myös ilman
aspekteja muihin planeettoihin, ja voidaan ajatella että Uranuksen vaikutus noina vuosina oli voimakasta.
Uuden vuosituhannen vaihteessa oli tapahtunut puheenjohtajan vaihdos nuijan varressa, ja uusi valta
kuvastuu Auringon ylittäessä Pluton. Nämä tekivät Chironiin hiertävää kulmaa. Syvällisyys ja syväluotaavuus
kuvastuvat esimerkiksi luennon aiheissa, joissa esiintyi aikaisempaa enemmän Karma-astrologiaa.
Vuonna 2001 pyörähtää taas uusia energioita esille. Edistyskartan akseli siirtyy Kauriiseen, ja voimme pitää
tätä vakiintumisen ja kypsyneisyyden symbolina. Kuu ylitti edelleen kallistuskulmansa ulkopuolella kulkevan
Marsin Jousimiehessä, ja poiki erittäin aktiivisen vaiheen - Seurassa luennoi joukko kuuluisia nimiä. Kartalla
käväisi Yod-kuvio Plutosta ja Kuusta Chironiin, mikä saattoi olla positiivinen kutsumuksen kirkastaja.
2002 Kuu siirtyy Kauriiseen ja ylittää askendentin ensimmäiseen huoneeseen. Usein tämä kertoo
muutoksesta, uudistuksesta, uudenlaisesta syklistä ja teeman vaihdoksesta. Aurinko siirtyy kriittiseen
viimeiseen asteeseen Vaakaa. Seuraavassa vuosikokouksessa puheenjohtaja todella vaihtuukin, kun
Aurinko siirtyy Skorpioniin (ja puheenjohtajan oma Aurinko on Skorpionissa). Marsin ja Neptunuksen
yhtymä alkaa tiukentua kartan viimeisessä huoneessa. Henkisyys on voimakkaasti esillä.
Vuosi 2005 siirtää Venuksen viimeiselle kriittiselle asteelle ja jälleen uusi Yod kuvio aktivoituu Seuran
kartalla; tällä kertaa Saturnuksen ja Marsin kulmista Chironiin. Kun Seuran edistyskartan Solmuakseli kohtaa
horisonttiakselin, on jälleen kyseessä lyhyt puheenjohtajan vaihdos. Tunnelman vaihdos on huikea. Kartalle
ilmaantuu Suurkolmio, ja sama Yod-kuvio pysyy vielä voimissaan. Merkurius jää aspektittomaksi ja johtaa
Kulho-kuviota. Neptunus siirtyy yhdenteentoista huoneeseen, eli seura- ja yhdistystoiminnan alueelle. Tänä
aikana Seurassa luennoitiin esimerkiksi Feng Shuista, ja ulkomailta Anne Massey vieraili esitelmöimässä
Venuksesta.
Viime vuosien isoimpia myllerryksiä Seuran edistyskartalla on ollut vuonna 2008 Uranuksen nousu
Keskitaivaalle, ja tänä vuonna edistetyn Kuun paluu Oinaassa. Nämä pari viime vuotta symboloivat uuden
alkua. Kartan perusrunko on palautunut alkuperäisille uomilleen sankokartaksi, jossa Kuu on kahvana.
Seuraavan vuosikokouksen teemoja ensi vuonna 2011 ovat Jupiterin siirtyminen kahdeksanteen
huoneeseen ja Kuun siirtyminen Härkään. Uranus on hellittänyt Keskitaivaasta, joten heilahdukset, jos niitä
on ollut, alkavat laantua. Hyvin mielenkiintoinen aika koittaa tulevaisuudessa 2015 kun Mars pääsee
vihdoin pois viimeisen huoneen "karanteenistaan" ja alkaa järjestää Kauriin alussa 11. huoneessa
seuratoimintaa. Merkurius siirtyy vahvistamaan Skorpionin teemaa, ja Kuu käväisee vastapäätä
Neptunusta. Tästä voi tulla aika uskomatonta, vai mitä?

