Jäsenten kynästä
Pallo hukassa - Neptunuksen transiiteista
Tämän alkukesän voimakkain planeettaenergia tulee Neptunukselta, sillä kesäkuussa planeetta muuttaa
etenemissuuntaansa Maasta katsottuna. Pysähtynyt planeetta on ajan hengessä päällimmäinen, ja siksi sen
”voimista” saavat osakseen hekin, joiden omalle syntymäkartalle tuo painokas pysähtymisen aika ei
täsmällisesti osu. Hitaan ulkoplaneetan pysähtymisen aika on tavallisesti miltei pari viikkoa, ja joka
tapauksessa planeetta on vähintään kuukauden verran liikkeessään niin hidas, että vaikutelma
pysähtyneisyydestä voidaan tulkita konkreettiseksi. Neptunuksen täsmällinen perääntymään kääntymisen
hetki on 12. kesäkuuta noin puolilta päivin, mutta samassa asteessa ja kaariminuutissa planeetta näyttäisi
efemeridien mukaan pysyvän 10.-14. kesäkuuta välisen ajan. Tämäkin on lyhyempi aikaväli kuin mikä
Neptunuksen pysähtymiselle tavallisesti katsotaan. Ehkä tämä on oikeasti nopeampi pysähdys - tai ehkä
Neptunuksen onnistuu huijata meitä.
Neptunus jää aktiiviseksi planeetaksi monelle Aurinko-Kaksoselle, joiden tämänvuotisille Auringonpaluun
kartoille jää tuo pysähtynyt planeetta. Selkeimmin tämä tulee heille, joiden oman kartan Aurinko on 19 22° Kaksosia, mutta ilmentynee myös niiden ihmisten olossa, joiden Aurinko on lähellä noita asteita. Jos
Auringonpaluun kartalla sattuu lisäksi niin, että Neptunus osuisi jollakin tavoin akselikontaktiin (muistakaa
huomioida myös Vertex) tai kontaktiin syntymäkartan planeettaan Kaloissa, on Neptunuksen henki vuoden
mittaan vahva.
Neptunus pysähtyy Kaloissa 9°49’ ja kääntyy tästä asteesta palaamaan pienen matkan takaisinpäin tätä
Eläinradan viimeistä merkkiä. Hitailla ulkoplaneetoilla perääntymisajat ovat useita kuukausia, eikä
mielestäni perääntymisellä välttämättä ole isoa merkitystä planeetan toiminnassa, vaan perääntymisjakson
molemmissa päissä olevat pysähdyksien pariviikkoiset ovat ne kaikkein merkittävimmät ajankohdat.
Neptunus palaa 7°01’ asti Kaloissa ja perääntymisjakson käännös tulee 18. marraskuuta. Kaksoset ja
Skorpionit ovat siis jo pitkään olleet heitä, jotka saavat ilokseen ja riesakseen Neptunuksen leimaaman
Auringonpaluun.
Neptunuksen tapa näkyä ihmisen olemuksessa ja ajassa on pääasiassa alitajuinen ja psyykkinen, ja tästä
saattaa johtua se, etteivät kaikki lainkaan tunnista käyvänsä läpi Neptunuksen transiitin aikaa. Neptunus
voidaan yhdistää moniin konkreettisiin vastaavuuksiin elämässä kuten muutkin planeetat transiiteissaan,
mutta varsin usein sen toiminnallinen tyyli on epämääräistä, liukuvaa ja otteesta karkaavaa. Tämän
henkisen ja eteerisissä sfääreissä toteutuvan planeetan transiittijakso kestää kauan, ja Neptunukselle
ominaisesti, kesken ajanjakson saatetaan ihan unohtaa mistä olikaan kyse. Ylitykset (konjunktio) ovat
transiiteista luonnollisesti kaikkein voimakkaimpia, ja Auringolle, Kuulle, kartan akseleille ja
persoonaplaneetoille ylitys perääntymisjaksoineen kestää noin kolme vuotta. Muiden kulmien ja
planeettojen osalta jakso saattaa tuntua lyhyemmältä. Aina kannattaa kuitenkin tutkia mikä
syntymäkartalla on Neptunuksen asema: nyrkkisääntönä voi pitää, että mitä keskeisempi nataali Neptunus,
sitä pidempi ja voimakkaampi on transiitti.
Neptunus on ihana ylimaallisen, universaalin rakkauden planeetta, jolla on paljon annettavana
transiittiensa aikana. Planeetan piilevästä, jopa salakavalasta ilmenemisen tyylistä johtuen Neptunusta voisi
pitää transiiteissaan myös erittäin vaarallisena; sitä ei välttämättä huomaa ajoissa, ja tiedostamattomana
sen kanssa voidaan liukua upoksiin moniin Neptunuksen käänteisiin puoliin. Neptunuksen transiittijakso
ikävimmillään heikentää elämänhallintaa. Tästä johtuen mielestäni on erittäin tärkeää tehdä itse aktiivisesti
ja konkreettisesti Neptunuksen transiitin aikaa sen myönteisten energioiden kautta. En lupaa, että
tämäkään tapa silti poistaisi ikävien puolien ilmaantumista.

Neptunus on luovuuden planeetta, ja vaikka ei pitäisi
itseään taiteellisena, Neptunuksen transiitti on aika
jolloin on luontevinta etsiä oman ilmaisun ääntä ja
muotoa; taide kaikissa muodoissaan, valokuvaus,
elokuvan tekeminen vaikka vaan omaksi iloksi
pienimuotoisesti kännykkäkameralla, luova
kirjoittaminen, musiikki ja laulu, tässä universaalin
rakkauden ajassa kaikki ”aseet” ovat sallittuja.
Liikunnassa uinti sujuu nyt kesäkauden pysähdyksessä
paremmin, toivottavasti marraskuussa päästään
luistelemaan.
Hyväntekeväisyys on kaunis Neptunuksen
toteutumisen muoto, kunhan on varovainen ettei itse
joudu riistetyksi esimerkiksi ajankäytön myötä. ”Ensin
pelastettiin suutari Andersson” - uskonnot ja
idealistiset aatteet kiinnostavat Neptunuksen
transiitin aikana, samoin kuin kaikenlainen henkisyys
ja mystisyys. Mitä voimakkaammin kokee vetoa
näihin, sitä varovaisempi sietäisi olla. Neptunuksessa
pohjimmiltaan on kyse henkisen tai sielullisen sisällön
löytämisestä, mutta koska planeetta ei arvota eikä
kritisoi varsinkaan nyt Kaloissa kulkiessaan, on tässä
ongelmalliset puolensa. Esimerkiksi meditaatio ilman
pätevää ohjausta saattaa koitua vahingolliseksi, sillä
mieleen voi upota myös liian syvälle.
Jokainen on vapaa valitsemaan itselleen sopivan, mielellään tervehenkisen ja hyvyyttä kumuloivan tavan
toteuttaa Neptunuksen transiittia. Tämä on nimenomaan pointtini - pitää itse tehdä Neptunuksen
transiittia, jotta se ei ”tekisi sinua”, huomaamatta ja pään sisällä.
Neptunuksen transiiteista kiinnostuneille tiedoksi, että kirjastoon saadussa lahjoituksessa oli mukana pieni,
Neptunuksen transiitteja käsittelevä teos. The Neptune effect tulee syksyllä lainattavan aineiston joukkoon.
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