Jäsenten kynästä
Avaimia Auringonpaluukartan tulkintaan
Paluukartoista kaikkien tunnetuin on Auringonpaluun kartta. Sille hetkelle jolloin Aurinko ”palaa” vuosittain
samalle asteelle, jolla se oli syntymän hetkellä, tehdään oma karttansa,
karttansa, Auringonpaluukartta.
Auringonpaluu
Tätä karttaa
tulkitaan samaan tapaan kuin syntymäkarttaa, mutta sillä erotuksella että se on aktiivinen ja vaikuttava
tietyn ajan, yhteensä 18 kuukautta.
kautta. Kartan teemat aktivoituvat jo kolme kuukautta ennen varsinaista
paluuta,
aluuta, kun tr. Aurinko tulee neliöön radix/ natal Aurinkoon,
Aurinkoon ja edellisen kartan vaikutus
vaiku hiipuu kun paluun
jälkeen tr. Aurinko
rinko tulee jälleen neliöön omaan Aurinkoon. Samanaikaisesti on siis kaksi karttaa
vaikuttamassa aina 6 kuukauden ajan.
Auringonpaluukartalla Aurinko on samalla paikalla kuin syntymän hetkellä asteessa ja kaariminuuteissa,
mutta muutoin kartta voi olla hyvin
vin erilainen.
erilainen Vaikka
aikka paluu tapahtunee syntymäpäivän aikoihin, voi se
tapahtua +/- 24 tuntia ennen tai jälkeen varsinaisen syntymäpäivän. Vuosittain Auringon
Aurin
paluun hetki
vaihtelee n. 6 tuntia, johtuen Maan elliptisestä kiertoradasta Auringon ympäri.
Auringonpaluu
ingonpaluukartta tehdään yleensä sille paikalle ja sijainnille, jossa paluun
p
aikaan ollaan, koska emme voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan. Mikäli
paluun
aluun aikaan matkustellaan tai hyvin pian sen jälkeen muutetaan toiselle
paikkakunnalle, kannattaa tehdä
tehd kartta sille paikalle jossa tullaan periodilla
viettämään eniten aikaa ja vaikuttamaan.
Auringon paluu
p
tarjoaa tietoa asioista, trendeistä, ihmisistä
tä ja teemoista, joita
tullaan paluu
aluun periodin aikana kohtaamaan,
n, vetämään puoleensa
puoleen ja
käsittelemään. Syntymäkartan osoittaessa
soittaessa yksilöä, luontaisia ominaisuuksia, piirteitä
teitä ja toimintatapoja
(minä), tarjoaa paluukartta
kartta tietoa henkilöä ympäröivistä mahdollisuuksista, käytettävissä olevasta
henkilökohtaisesta potentiaalista sekä mahdollisesti työstettävistä piirteistä.
Auringonpaluukarttaa
karttaa tuleekin aina tulkita suhteessa syntymäkarttaan, koska sellaisenaan se on vain
pysäytetty transiittikartta vailla henkeä ja kehoa.
Auringon paluun
aluun hetkelle tehdään täysin oma kartta, joten paluukartalla on omat akselit ja
j huoneet. Akselit
ovat kartalla erityisiä energian keskittymiä ja kaikkein voimakkain on Askendentti eli nousumerkki
n
(Asc),
joka osoittaa miten asioihin periodilla suhtaudutaan, mihin huomio suuntautuu ja mitä asioita tullaan
kohtaamaan. Syntymäkartan huone
ne johon nousumerkki
ousumerkki osuu, osoittaa elämänalueen ja ympäristön jolla
em. asioita työstetään, sekä ihmisiä,
misiä, jotka ovat osallisina. Toiseksi energisin on Keskitaivas / Mc joka kertoo
tulevaisuuden suunnitelmista, päämääristä ja tavoitteista. Myös muut akselitt (Desc/ Ic) kertovat periodin
trendeistä ja kohdattavista asioista. Deskendentti osoittaa yhteistyökumppaneita,
a, liittolaisia, ihmisiä
ihmisi joiden
kanssa toimitaan, sekä asioita
ta joita vedetään puoleen. Ic viittaa henkilökohtaisiin,, kodin,
kodin perheen ja
lähipiirin asioihin,, jotka joko tukevat tavoitteita ja päämääriä (Keskitaivas/Mc) tai toimivat sitä vastaan.
Taivaankappaleet paluukartalla
kartalla tai syntymäkartalla (planeetat, asteroidit, pisteet
ym.) jotka sijoittuvat Auringonpaluun
luun akseleille
a
tai niiden tuntumaan, saavat
akseleilta
kseleilta voimakkaan energialatauksen ja
j siten erityisen merkityksen paluun
periodilla. Taivaan-kappaleen
kappaleen sijoittumisen 5 asteen sisälle edellisen huoneen
puolelle (3., 6., 9.. ja 12. huone) voidaan katsoa olevan akselilla,
a
jos ei ole muita
tekijöitä lähempänä.
Auringon huone osoittaa sen elämänalueen, jolle huomio tulee keskittymään periodin aikana, sekä asioita,
asi
tehtäviä ja ihmisiää joiden parissa tullaan toimimaan. Sen aspektit puolestaan kertovat asioista,
asioista jotka on

kohdattava tai työstettävä ja jotka tarjoavat mahdollisuuksia ja/tai estävät toimintaa. Aspektien tulkinnassa
on painopiste henkilökohtaisten taivaankappaleiden (Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus, Mars) tulkinnassa.
Ulkoplaneetat liikkuvat niin hitaasti, että niiden tulkinnassa painopiste on huoneissa eli elämänalueilla,
eivätkä aspektit muutu useammankaan periodin aikana, mutta huonesijainnit vaihtuvat.
Kartan painotukset, eli taivaankappaleiden sijoittuminen sen puoliskoihin ja neljänneksiin, sekä alueet joilla
on runsaasti tavaraa, kertovat tuon alueen korostumisesta periodin aikana. Luonnollisesti jos
syntymäkartalla on Stellium tai muu vastaava tekijä, joka antaa yksilön luonteelle ja elämälle ominaispiirteensä, sen sijoittuminen huoneisiin kertoo millä elämänalueella se toimii periodin aikana. Mitä
enemmän paluukartta muistuttaa syntymäkarttaa, sitä merkityksellisempi periodi on odotettavissa. Kun
syntymäkartalla toisiinsa aspektissa olevat taivaankappaleet muodostavat uudelleen kontaktin toisiinsa
paluulla, ne aktivoivat tuon radioin potentiaalin uudelleen vaikka aspekti olisikin eri.
Transiitit, ja erityisesti Auringon liike oman paluunsa ympäri, aktivoivat paluukartan kuvioita ja tekijöitä, ja
osoittavat hetkiä jolloin asioita tapahtuu.
Tässä on lyhyesti esitelty vain muutamia Auringonpaluukartan tulkinnan työkaluja. Näillä sekä käyttämällä
perinteisiä avainsanoja pääsee jo oikein hyvin alkuun. Lisää tietoja, ohjeita ja työkaluja, myös muiden
paluiden tulkintaan, löytyy kotisivuiltani www.emelianauringonpaluut.fi.
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puoliammattilainen. Emilia on viime vuosina luennoinut ja kouluttanut ahkerasti,
omistautuen enimmäkseen planeettojen paluisiin aiheenaan.

