Kuu tyhjän päällä
Kuu kiertää eläinrataa nopeasti verrattuna planeettoihin - usein niin nopeasti ettei sen
vaikutusta eri merkeissä aina ehdi pistää merkille. Kuu kulkee yhden merkin yli noin kahdessa
ja puolessa päivässä, ja koko eläinradan se kiertää noin kuukaudessa. Kuun kulkua omaan
karttaan suhteutettuna voi seurata huomioimalla sen sijainnin oman kartan huoneissa. Kun
Kuu osuu kuudenteen huoneeseesi, työasiat voivat olla tavallista enemmän esillä. Jos Kuu
kulkee 11. huoneessasi, saatat löytää itsesi vaikka astrologian luennolta.
Kuu ilmentää aina voimakkaimmin merkkiä kulkiessaan sen alkuvaiheessa, ja sen voima ikään
kuin laantuu ja rauhoittuu merkin loppua kohti. Kuun vaelluksessa tärkeä hetki on
”tuumausvaihe” ennen kuin Kuu siirtyy uuteen merkkiin. Eräs tapa tarkastella Kuun vaikutusta
on huomioida sen tekemät kulmat muihin taivaankappaleisiin. Sanotaan, että jos Kuu ei tee
enää pääaspektia (yhtymä, kuusio, neliö, kolmio, oppositio) ennen siirtymistään seuraavaan
merkkiin, se on tyhjän päällä. On tavallista, että tällainen void-of-course Kuuksi kutsuttu ilmiö
on hyvin lyhyt, ja usein se kestää vain muutaman tunnin. Harvinaista on VOC-Kuun vaiheen
pitkittyminen pariksi päiväksi. VOC-Kuun vaikutuksen huomaaminen parin tunnin aikana voi
olla vaikeata, mutta yhtä hyvin sen voi aistia helpostikin. Jos omat tuntemukset muuttuvat
päivän aikana selvästi ilman havaittavaa syytä, voi kyseessä olla tyhjän päällä kulkeva Kuu.
Void-of-course Kuu on ilmapiiriltään hiukan samantapainen kuin perääntyvä Merkurius. Tyhjän
päällä olevan Kuun aikana ei suositella tehtävän tärkeitä päätöksiä. Neuvotteluja ei kannata
sijoittaa tyhjäkulkuisen Kuun ajalle, uusia hankkeita ei kannata aloittaa, eikä edes tavata uusia
ihmisiä. VOC-Kuun aikana tulisi rentoutua ja nukkua, järjestellä tavaroita ja suunnitella tulevia
tekemisiä. Kannattaa silti varautua, että VOC-Kuun aikana tehdyt suunnitelmat saattavat
käytännössä osoittautua toisenlaisiksi kuin on ajatellut.
Tyhjän päällä kulkevan Kuun käsite on kotoisin varhaisesta astrologiasta, eli ilmiönä tämä ei
ole mikään uusi juttu vaan päinvastoin ikiaikaista perua. Nykyään VOC-Kuun tarkastelua
käytetään eniten horaariastrologiassa, joka perustuu muutenkin tiukasti perinteiseen
astrologiaan. Perinteinen käsitys kurssittoman Kuun ajasta on hyvin negatiivinen. Jos
horaarikartalla Kuu on tyhjän päällä eikä tee pääaspekteja toisiin planeettoihin, ei tällaista
karttaa voi luotettavasti tulkita tämän astrologisen suuntauksen oppien mukaan.
VOC-Kuuta ei ole käsitelty kovin perusteellisesti modernissa astrologiassa, enkä ole
karttatulkinnoissa saanut törmätä kovinkaan moneen huomioon tästä Kuun asemasta. Vaikka
VOC-Kuu ohitetaan huomiotta, ei sen tarvitse tarkoittaa sitä, että sillä ei olisi merkitystä.
Syntymäkartalla oleva kurssiton Kuu voi tuoda haasteellisuutta tunne-elämän kokemuksiin.
VOC-Kuu ei voi tarkoittaa sitä, että tällainen ihminen olisi jotenkin tunteettomampi kuin muut,
vaan ennemminkin sitä että tunteiden hallintaa on harjoiteltava tavallista enemmän.
VOC-Kuun merkityksien toteaminen ja tulkinta voi alkaa jokaisen omasta elämästä ja
transiittina kulkevan Kuun vaikutuksesta siihen. Mielestäni VOC-Kuun vaikutus on jokaiseen
henkilökohtainen, riippuen syntymäkartan merkkien ja huoneiden yhteisvaikutuksesta, ja siksi
yleisten ohjeiden ja vaikutusten antaminen on vaikeaa.
Tässä esimerkki miten VOC-Kuu voi näkyä elämässä. Aloitimme mieheni kanssa klapiurakan,
ja puiden halkomista piti jatkaa parin päivän päästä, kun molemmilla oli vapaata, eikä muita
menoja ollut kalenterissa. Kun työhön piti taas ryhtyä, Kuu oli kauriin merkin lopussa ja tuli
tyhjän päälle puoliltapäivin. Vasta illalla Kuu siirtyi vesimieheen. Aamupäivä oli aurinkoinen,
puuhailin pihahommia ja muokkasin hiukan kasvimaata. Touhusin kompostien kanssa,
kannoin polttopuita ja siirsin kesäkukkia uuteen multaan. Eli keksin kaikkea pientä hommaa.

Yhtäkkiä puolilta päivin väsyin ja jumituin sisälle tietokoneelle selailemaan nettiä ja pelaamaan
pasianssia. Mieheni puuhaili jotakin pientä autonsa kimpussa, eikä kumpaakaan huvittanut
rankka puu-urakka ollenkaan. Kauriissa kulkenut VOC-Kuu oli ensimmäisessä huoneessani,
joten tunsin sen vaikutuksen selkeimmin fyysisesti. Klapit jäivät siis tekemättä VOC-Kuun
aikana.
Toisen kerran suuntaa vailla oleva Kuu osui kattamaan miltei koko työpäivän. Tutkiessani
kalenteriani jälkikäteen huomasin merkinneeni, että olin ollut koko päivän erityisen
nuuduksissa ja veto poissa. Tällainen tuntemus tässä työssä oli melko harvinaista, sillä olin
hyvin innostunut siitä. Tuona päivänä olin laittanut eteenpäin ison ja tärkeän tarjouksen, eli siis
tehnyt homman millaista ei missään nimessä pitäisi ajoittaa tyhjän päällä kulkevan Kuun ajalle.
VOC-Kuu kulki tuolloin 7. huoneessani ja ravussa, eli yhdessä rahaan liitetyistä merkissä.
Tarjous tulikin bumerangina takaisin parin päivän kuluttua, uudelleenlaskupyynnön kera.
VOC-Kuuta tarkastellessani on tämä Kuun tuumausvaihe kuitenkin useimmiten mennyt ohi
ihmeemmin tuntumatta. Ihmeekseni olen huomannut, että mitä selkeämmin muistan, milloin
kurssiton Kuu on, sitä huomaamattomammin tuo aika on sujunut. Aivan kuin suuntaa vailla
olevan Kuun harmilliset vaikutukset pystyisi neutraloimaan elämästään sen tiedostamalla – ja
tämä olisikin astrologisesti ajatellen ihanteellista.
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