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Ajan tarjottimella on henkistä 
nektaria. Ihmiskunnan hen-
kisen tilan kollektiivinen tie-

toisuus on kriittisessä vaiheessaan. 
Jokainen meistä on avainasemassa me-
neillään olevassa planetaarisessa mur-
roksessa. Monilla kellot soivat ja yhä 
useammat heräävät sen kutsuun. Suuret 
talkoot odottavat, joissa jokaisen panos 
tulee olemaan tarpeellinen. 

Todellinen sydämen avautuminen 
ja rakkausluonnon kehittyminen ovat 
korkeinta valoenergiaa.   Universaa-
li rakkaus on rakkautta kaikkea elollis-
ta kohtaan, se on meidän sydämiimme 
kirjoitettu tieto kauneudesta ja rakkau-
desta, ilosta ja rauhasta. Sen tarkoitus 
on opettaa meitä ja johdattaa meitä elä-
män todelliselle polulle, joka lopullinen 
valinta jää ihmiselle itselleen. 

Halutessaan jokainen voi tehdä hen-
kisiä harjoituksia ohjaten ajatuksiaan 
toimimaan valoajattelusta käsin. Pie-
nistä puroista kasvaa virtoja aina tie-
toisuuden valtamereksi asti, samalla in-
tuitiivinen tietäminen lisääntyy. Tuolla 
matkalla myös seesteisyyden tunne kas-
vaa. Se on tavoittelemisen arvoinen tila 
ja mahdollisuus sisäiseen hyvinvointiin. 

Kaikki on energiaa, sitä on kaikki 
menneet, olevat ja tulevat, kuten muis-
tot, tunteet ja tapahtumat. Tulevai-
suus on vasta tekeillä ja sen suuntaan 
me voimme vaikuttaa. Se tarvitsee ym-
märryksen, prosessointia ja päätöksen 

muutoksesta.   Energia seuraa ajatusta. 
Suuret vastavoimat ovat ajassa esillä, ne 
kysyvät kenen joukoissa seisot? Sydän 
vastaa aidosti, se ei pelkää eikä anna 
egon hallita. 

Astrologiassa planeetat edustavat 
ajan taivaallisia tienviittoja. Ajan pla-
neettavoimat tarjoavat mahdollisuut-
ta syvälliseen muutokseen henkises-
sä tietoisuudessamme. Vuosituhannen 
vaihtuminen on 25-vuotinen proses-
si. Vuosi 2012 oli käänteen tekevä mo-
nessa mielessä. Maya kalenteri päättyi, 
valonkantajien joukot lähtivät vahvis-
tumaan, nettiin ilmestyi yhä enemmän 
valotyöntekijöiden sivustoja, henki-
nen elämä alkoi kiehtoa yhä suurempia 
joukkoja. Samalla yhteiskunnan muu-
tos vauhdittui.

Ajan planetaarisia tienviittoja
 

Saturnus on Jousimiehessä joulukuun lo-
pulle saakka jossa se arvottaa uskonnolli-
sia näkökulmia ja suhdetta omaan maail-
mankatsomukseen. Samalla se tarkastelee 
uskontokuntien rakenteita. 

Saturnus siirtyy kotipesälleen Kau-
riiseen 19.12. ja sen kolmekymmentä-
vuotinen kierros eläinradalla täyttyy. To-
dellinen rakennemuutos alkaa, vanhaa 
valmistuu ja elämän inventaario alkaa, 
joka työmaa jatkuu lähes seuraavat kolme 
vuotta.   Saturnus Kauriissa tarjoaa myös 
hengen mestaruutta sitä tahtovalle.

  
Uranus Oinaassa 2012–2019
Uranus on evoluution nopeuttaja. Sen teh-
tävä on havahduttaa ihmiskunta kyseen-
alaistamaan vanhoja rakenteita ja vapautu-
maan aikansa eläneistä ahtaiksi käyneistä 
malleista. Uranus edustaa vapautta, velje-
yttä ja tasa-arvoa. Se katsoo tulevaisuuteen 
ja näkee, että perinne on tehty rikottavaksi. 
Siihen liittyy uudet ideat, innovaatio, heu-
rekat, teknologian ja tieteen löydöt. Uranus 
on kosmisen sanansaattajan, Merkuriuksen 
korkeampi oktaavi, joka valaisee mielen ja 
herättää haluluonnon toimien sielutiedon 
välittäjänä. Parhaimmillaan se voi herättää 
kiinnostuksen henkiseen etsintään. 

Tässä ajassa monet seisovat evoluution 
portilla, toiset kokevat sisäistä ahdistus-
ta ja toiset ovat jännityksen kourissa ais-
tien kuin jotakin olisi tapahtumassa. Äkil-
liset tapahtumat ja toisinaan suoranainen 
kaaos ovat Uranuksen keinoja käynnistää 
muutosprosessi.  Se on universumin tuu-
lettaja, joka herättää uuteen aikaan ja Ve-
simiehenajan ajatusten äärelle. 

Neptunus kotimerkissään Kaloissa 
2011–2026
Maailmankaikkeus kuvastaa Neptunuk-
sen arkkityyppiä.

Parhaimmillaan Neptunuksen idealis-
tisuus voi nostaa suurisydämisyydessään 
esille jotakin hyvin kaunista ja pyhää, 
rakkautta yli rajojen. Se on sillanraken-
taja eri maailmojen välillä, tuoden eläviä 
kokemuksia näkymättömistä energioista 
ja tuonpuoleisesta.   Neptunuksen korkea 
sävel edustaa äärettömyyden energioita, 
tuntemattoman tuntemista ja mahdolli-
suutta kokea elämän mysteerit totena. 

Neptunus-syklin alaisuudessa etsim-
me itseämme, arvotamme vanhat raken-
teemme uudelleen, olemme myös herk-
kiä eksymään harhapoluille ja suuressa 
uskossa voimme nostaa vääriä profeettoja 
valtaistuimelle.   Korkeimmillaan Neptu-
nus liittyy johdatukseen ja henkisen valon 
löytymiseen. Yhteiskunnassa Neptunuk-
sen nähdään liuottavan vanhoja rakentei-
ta ja heikot valtarakenteet hajoavat.  

 
Pluto Kauriissa 2008–2024
Henkilötasolla Pluton syklit liittyvät sy-
vällisiin psykologisiin muutoksiin, puh-
distumiseen, uusiutumiseen ja lopulta 
voimaantumiseen. Pluto edustaa symbo-
lista lakastumista, syntymää, kuolemaa 
ja uudestisyntymää eli elämän syvimpiä 
kysymyksiä. Sisäinen muutostarve syn-
tyy alitajunnan varjossa joka purkautues-
saan on valmis hävittämään kehityksen 
esteenä olevat rakenteet. Usein tuohon 
matkaan liittyy irtipäästäminen, joka 
mahdollistaa uuden olotilan täydellisen 
syntymisen. Pluton tarjoama henkinen 
kehitys ei ole loma-matkaa vaan ajoittain 
tuskaista, mutta lopulta kohottavan uu-
den valon löytymistä. 

Pluton paluu Kauriiseen tapahtuu 
248 v:n välein. Sen uudelle tielle sysää-
vän muodonmuutoksen voi nähdä liitty-
vän ihmiskunnan suurempaan kehitys-

suunnitelmaan ja sen toteutumiseen. 
 

Kheiron-planetoidi Kaloissa 2010–
2019
Kheiron symboloi haavoittunutta paran-
tajaa. Se edustaa meidän jokaisen omaa 
syvintä haavaamme ja pyrkimystämme 
parantaa sitä. Tuo haava aikaan saa kysy-
myksen kaiken tarkoituksesta ja monet 
lähtevät etsimään kysymykselleen vasta-
usta. Kheiron tunnettiin lääkintätaitojen 
lisäksi suuresta viisaudestaan. Hän antoi 
vihkimyksen antiikin sankareille määrit-
telemällä heidän erikoislahjakkuutensa 
ja lähettämällä jokaisen heistä hoita-
maan omaa tehtäväänsä. Samalla tavalla 
me voimme löytää oman tehtävämme ja 
oman tavan askeltaa omalle henkiselle 
polullemme ja eteenpäin siellä. 

 
Astrologinen kartta paljastaa sielun-
suunnitelman ja elämäntehtävä alueen. 
Se antaa vastauksia kysymykseen Kuka 
minä olen? ja Miksi minä olen täällä? 
Oma kartta elää ajassa, se kertoo mah-
dollisuuksista ja ajan oppikouluista, joi-
ta jokaisella vuosijaksolla on omansa. 
Omaa karttaa voi tutkia isosta ikkunasta 
käsin ja ymmärtää oman elämän suurku-
vaa tai sitä voi tarkastella päivä, kuukausi 
ja vuositasolla.

 
Tarja Karlsson on keskittynyt astrologian psykologiseen 
ja henkiseen olemuspuoleen sekä astrologian eheyttäviin 
mahdollisuuksiin.

Tarjan astrologinen työkalupakki sisältää: Astrologista 
vuositulkintaa – Oman elämän aikakello, Astroheal - tukea 
haastaviin elämänsykleihin ja näkökulmia ajan nosta-
miin akuutteihin kysymyksiin. Tulkintoja saa kirjallisena 
ja tapaamisissa.  Kirjalliset tulkinnat matkaavat ympäri 
Suomen. Henkilökohtaisissa tulkinnoissa suosikkitulkinnat 
käsittelevät oman ajan ennakointia uusien avautuvien syk-
lien valossa samalla jokaisen omat kysymykset tulkinnassa 
huomioiden. 

Tarja Karlsson on Turun Astrologisen Seuran perustaja ja 
Suomen Ammattiastrologien yhteenliittymän jäsen.

Yhteystiedot: tarja.karlsson@arsamphora.com,  
puhelin 045 6350  800 
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