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Tarja Enoranta: Tampereen Astrologisen seuran kartasta

 

Olet varmaan huomannut seuramme kartan esitelehtisessä tai nettisivuilla? Kartasta on aloittelevankin 

harrastajan hauska lähteä tekemään analyysiä, millainen on Tampereen Astrologin

seuran nousujouskarimaisen tavan lähteä maailmaan 

Toteutuuko seuran päämäärä ja tarkoitus keskitaivaan syvällisen ja mystisen skorpionin kautta, vai 

ennemminkin ihmissuhdealueella sij

alueella ja Kuu oinaassa viestimisen ja oppimisen huoneessa. Seuran perustehtäväksi on määritelty jakaa 

tietoa astrologiasta, ja voimme vain ihmetellä kuinka hyvin tämä kuvastuu kartalta. U

mainiosti vesimiehen aikaa seura- ja yhdistystoiminnan huoneessa omalla alueellaan.

 

Astrologisesti ajatellen ensi vuosi voi olla merkittävä seuran toiminnalle. Saturnus on siirtynyt vaakaan 

lokakuun lopussa ja on jo tavoittanut seuran kart

tammikuusta alkaen, se ylittää Venuksen uudelleen maaliskuussa ja elokuussa. Toteutuvatkohan nämä 

transiitit rakentavan yhteistyön tekemisenä? Ensi vuoden syksynä syyskuussa Saturnus tulee 

Merkuriukselle, jolloin voimme kai odottaa viestinnän organisointia, ja Auringolle lokakuussa. Mitä 

transiitti-Saturnus voisi antaa seuran Auringolle?

 

Saturnusta merkittävämpänä astrologisena 

tapahtumana pitäisin seuran progressiivisen 

Kuun kierron täyttymistä. Edistetty 

seuran syntymäkartan sijoille hyvin samoihin 

aikoihin kuin on tarkoitus pitää vuosikokous. 

Progressiivinen Kuu on kulkenut oinaassa jo 

jouluaatosta 2008, ja mielestäni seuran 

toiminnassa on näkynytkin tänä aikana 

oinasmainen energia; uusien asioiden 

aloittaminen ja eteenpäinmenemisen riemu. 

 

Tutkipa myös omaa suhdettasi seuraan 

karttavertailun avulla. Paljastaako jokin tietty 

planeettayhtymä tai kulma syyn, miksi olet 

liittynyt astrologiseen seuraan? Jos tiedät 

ajankohdan, voit tarkastella lisäksi 

transiitteja suhteessa karttoihin. Minun 

tapauksessani voi lähtökohtana pitää 

parisuhteistakin tuttua erilaisuuden 

viehätystä, sillä seuran monet vaaka

planeetat osuvat kartallani tyhjälle alueelle. 

Seuran Neptunus tulee hyvin lähelle omaa 

nousuakseliani, ja kalaihmiselle tämä on 

ilmiselvästi koukuttavaa. Seuran Uranus on 

neliössä Aurinkooni, ja tämä haastava kulma 

voi kertoa ainakin harrastuksen alussa 

ärsyyntymisestäni oudon ja uuden tiedon 

suhteen. Neliöaspektin mukaisesti asialle oli 

tehtävä jotakin, eli opiskeltava enemmän. Seuran onnenpiste tulee täsmälleen Jupiterilleni, ja aika 

kohtalonomaisen tuntuisesti Chiron minun Kuunsolmuni lähistölle. Oman karttani Merkurius tekee kivaa 

kolmiota seuran kartan Jupiterille, ja tätä kirjoittaessa olenkin muutam

seuran tiedottajan pestiä. Koska akselit osuvat melko hyvin yksiin seuran kartalla ja omallani, eipä ihme että 

olen kokenut seurassa toimimisen mukavana 

 

Tampereen Astrologisen seuran kartasta 

Olet varmaan huomannut seuramme kartan esitelehtisessä tai nettisivuilla? Kartasta on aloittelevankin 

harrastajan hauska lähteä tekemään analyysiä, millainen on Tampereen Astrologinen Seura. Tavoitatko 

seuran nousujouskarimaisen tavan lähteä maailmaan – filosofinen, opettavainen, hauska ja seurallinen? 

Toteutuuko seuran päämäärä ja tarkoitus keskitaivaan syvällisen ja mystisen skorpionin kautta, vai 

ennemminkin ihmissuhdealueella sijaitsevasta Kuunsolmusta ravussa? Aurinko on sopivasti aatemaailman 

alueella ja Kuu oinaassa viestimisen ja oppimisen huoneessa. Seuran perustehtäväksi on määritelty jakaa 

tietoa astrologiasta, ja voimme vain ihmetellä kuinka hyvin tämä kuvastuu kartalta. U

ja yhdistystoiminnan huoneessa omalla alueellaan.

Astrologisesti ajatellen ensi vuosi voi olla merkittävä seuran toiminnalle. Saturnus on siirtynyt vaakaan 

lokakuun lopussa ja on jo tavoittanut seuran kartan Venuksen. Koska Saturnus perääntyy ensi vuonna 

tammikuusta alkaen, se ylittää Venuksen uudelleen maaliskuussa ja elokuussa. Toteutuvatkohan nämä 

transiitit rakentavan yhteistyön tekemisenä? Ensi vuoden syksynä syyskuussa Saturnus tulee 

olloin voimme kai odottaa viestinnän organisointia, ja Auringolle lokakuussa. Mitä 

Saturnus voisi antaa seuran Auringolle? 

Saturnusta merkittävämpänä astrologisena 

tapahtumana pitäisin seuran progressiivisen 

Kuu tulee 

seuran syntymäkartan sijoille hyvin samoihin 

aikoihin kuin on tarkoitus pitää vuosikokous. 

Progressiivinen Kuu on kulkenut oinaassa jo 

jouluaatosta 2008, ja mielestäni seuran 

toiminnassa on näkynytkin tänä aikana 

den 

aloittaminen ja eteenpäinmenemisen riemu.  

Tutkipa myös omaa suhdettasi seuraan 

karttavertailun avulla. Paljastaako jokin tietty 

planeettayhtymä tai kulma syyn, miksi olet 

liittynyt astrologiseen seuraan? Jos tiedät 

transiitteja suhteessa karttoihin. Minun 

tapauksessani voi lähtökohtana pitää 

parisuhteistakin tuttua erilaisuuden 

viehätystä, sillä seuran monet vaaka-

planeetat osuvat kartallani tyhjälle alueelle. 

Seuran Neptunus tulee hyvin lähelle omaa 

, ja kalaihmiselle tämä on 

ilmiselvästi koukuttavaa. Seuran Uranus on 

neliössä Aurinkooni, ja tämä haastava kulma 

voi kertoa ainakin harrastuksen alussa 

ärsyyntymisestäni oudon ja uuden tiedon 

suhteen. Neliöaspektin mukaisesti asialle oli 

eli opiskeltava enemmän. Seuran onnenpiste tulee täsmälleen Jupiterilleni, ja aika 

kohtalonomaisen tuntuisesti Chiron minun Kuunsolmuni lähistölle. Oman karttani Merkurius tekee kivaa 

kolmiota seuran kartan Jupiterille, ja tätä kirjoittaessa olenkin muutaman kuukauden ajan koettanut vetää 

seuran tiedottajan pestiä. Koska akselit osuvat melko hyvin yksiin seuran kartalla ja omallani, eipä ihme että 

kokenut seurassa toimimisen mukavana – sukulaissieluja kai ollaan. 

Olet varmaan huomannut seuramme kartan esitelehtisessä tai nettisivuilla? Kartasta on aloittelevankin 

en Seura. Tavoitatko 

filosofinen, opettavainen, hauska ja seurallinen? 

Toteutuuko seuran päämäärä ja tarkoitus keskitaivaan syvällisen ja mystisen skorpionin kautta, vai 

aitsevasta Kuunsolmusta ravussa? Aurinko on sopivasti aatemaailman 

alueella ja Kuu oinaassa viestimisen ja oppimisen huoneessa. Seuran perustehtäväksi on määritelty jakaa 

tietoa astrologiasta, ja voimme vain ihmetellä kuinka hyvin tämä kuvastuu kartalta. Uranus symboloi 

ja yhdistystoiminnan huoneessa omalla alueellaan. 

Astrologisesti ajatellen ensi vuosi voi olla merkittävä seuran toiminnalle. Saturnus on siirtynyt vaakaan 

an Venuksen. Koska Saturnus perääntyy ensi vuonna 

tammikuusta alkaen, se ylittää Venuksen uudelleen maaliskuussa ja elokuussa. Toteutuvatkohan nämä 

transiitit rakentavan yhteistyön tekemisenä? Ensi vuoden syksynä syyskuussa Saturnus tulee 

olloin voimme kai odottaa viestinnän organisointia, ja Auringolle lokakuussa. Mitä 

eli opiskeltava enemmän. Seuran onnenpiste tulee täsmälleen Jupiterilleni, ja aika 

kohtalonomaisen tuntuisesti Chiron minun Kuunsolmuni lähistölle. Oman karttani Merkurius tekee kivaa 

an kuukauden ajan koettanut vetää 

seuran tiedottajan pestiä. Koska akselit osuvat melko hyvin yksiin seuran kartalla ja omallani, eipä ihme että 


