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Planeetat Astrologisella kartalla
Aurinko, Kuu ja planeetat ovat syntymäkartallasi niissä merkeissä ja asteissa, missä kohdassa
eläinrataa ne syntymäsi hetkellä ovat olleet. Merkurius ja Venus löytyvät melko läheltä Aurinkoa
jokaiselta kartalta, sillä ne eivät avaruudessakaan ole kovin kaukana Linnunratamme
valonlähteestä.
Planeetat voivat sijaita eri puolilla karttaasi. Astrologinen kartta on jaoteltu kahteentoista
huoneeseen, jotka kukin ilmentävät eri osaalueita elämässä. Planeetat hallitsevat omia
huoneitaan, ja astrologisessa tulkinnassa tutkitaan muun muassa sitä, millä tavoin kukin
planeetta toteutuu ja toimii kartalla. Huonejärjestelmiä on astrologiassa useita.
Mikään planeetta ei ole luonteeltaan yksinomaan hyvä tai paha, vaan niiden energioiden
vastaavuutta luonteeseen ja tapahtumiin tulkitaan sen kautta, minkälaisessa asemassa planeetta
kartalla on. Planeetan aseman, eli arvon, mittaamisessa otetaan huomioon monia erilaisia
seikkoja, jotka voivat taas olla ristiriidassa keskenään. Tiivistelmissä olen nostanut esiin joitakin
planeettojen arvoon vaikuttavia tekijöitä.

Aurinko
Aurinko on tähti, jonka ympärillä planeetat kiertävät omilla radoillaan.
Astrologiassa Aurinkoakin kutsutaan usein planeetaksi yksinkertaisuuden
vuoksi. Auringon astrologisena merkityksenä on minuuden ja identiteetin
osoittaminen. Se näyttää persoonan ydintä ja aluetta, jolla ihminen on
valovoimaisin ja loistavin.
Aurinko ilmentää tahtoa, kun vastaavasti Kuu osoittaa tunnetta. Aurinko astrologisella kartalla
kertoo siitä elämänalueesta, joka on luontaisesti vahva, ja jota pyrkii toteuttamaan. Auringon
merkki ei kuitenkaan yksinään kerro minkälainen luonne tai persoona on, vaan kartan
kokonaisuus on tärkeintä.
Leijona on Auringon oma merkki, ja Aurinko hallitsee kartan viidettä huonetta. Oman Auringon
toteuttaminen (oman tahdon toteuttaminen, oman minuuden korostaminen, oman päämäärän
löytäminen jne.) on vaivattomampaa, jos Aurinko sijaitsee kartalla edullisesti, esimerkiksi
omassa huoneessaan tai päiväpuolella eli horisonttilinjan yläpuolella (astrologisen kartan
huoneissa 712). Leijonan lisäksi Aurinko toimii hyvin oinaassa, mutta vaa’assa ja vesimiehessä
haasteellisemmin.

Kuu
Maapallon kiertolaista Kuuta nimitetään yleensä astrologiassa planeetaksi. Kuu
kertoo
kartalla
tunteista, vaistonvaraisista reaktioista, hoivasta ja
turvallisuudentarpeesta. Kuun maailma on feminiininen, ja joskus naiset elävät
voimakkaammin Kuun kuin Auringon kautta.

Kuu määrittää kotia ja tarpeita, esimerkiksi suhdetta ruokaan. Kuun maailma on arkipäiväinen ja
jokapäiväinen, se osoittaa rutiininomaisia käytöstapoja ja opittuja malleja.
Kuu hallitsee rapua ja kartan neljättä huonetta. Auringon tavoin Kuu kertoo keskeisestä
elämänalueesta, esimerkiksi Kuu keskitaivaalla näyttää ura ja työkeskeistä elämää, joskus jopa
julkisuutta. Kuu on edullisimmassa asemassa kartalla ollessaan horisonttilinjan alapuolella (16
huoneissa). Ravussa ja härässä Kuu on voimakkaimmillaan, ja vastaavasti kauriissa ja
korpionissa se voi olla työläs.

Merkurius
Pieni ja ketterä Merkurius on älyn ja ilmaisun planeetta. Nopeus ja vilkkaus liitetään
Merkuriukseen, sekä liikkuminen, oppiminen, raha ja kaupankäynti. Merkurius on
viestinviejä, ja toimii linkittäjänä muiden planeettojen välissä. Sen energia on
itsessään varauksetonta, mutta se sulautuu helposti lähellään olevan planeetan
energiaan; esimerkiksi Auringon lähellä maskuliiniseksi ja Venuksen lähellä
feminiiniseksi.
Kartalla Merkurius kertoo selkeimmin tavasta ajatella ja viestiä, joko puheella tai kirjoittamalla.
Syntymäkartan perääntyvä Merkurius ei tee kenestäkään huonoa puhujaa, mutta voi saada
harkitsemaan huolellisemmin sanoja.
Merkurius hallitsee kahta merkkiä, kaksosta ja neitsyttä, tosin useat astrologit ovat sitä mieltä,
että neitsyttä voisi hallita jokin toinen planeetta. Merkuriuksen ja kaksosen sukulaisuudesta kaikki
lienevät samaa mieltä. Merkuriuksen ominta aluetta kartalla on kolmas huone, ja mahdollisesti
myös kuudes huone. Merkurius on siis parhaimmillaan kaksosissa ja neitsyessä, ja yllätyksiä
tuova jousimiehessä ja kaloissa.

Venus
Venus on sosiaalisuuden, ystävyyden ja rakkauden planeetta. Se voi kartalla
kertoa kiintymyksestä, mieliteoista ja mukavuudesta. Venus osoittaa omien
ihmissuhdetaitojen laatua. Venus kertoo arvomaailmasta, rahasta ja
taiteesta, ja siihen liitetään positiivinen merkitys. Venuksen tapa toimia on
pehmeä ja myötäävä, mutta sen kiltteys voi liiallisena kääntyä ihmistä
vastaan.
Venuksen maailma on feminiininen, ja sen kiertoratakin on mukavan pyöreä. Ajan mittarina
Venus on todella tarkka; sen sykli on saman mittainen kuin täysiaikainen raskaus. Venus voi olla
kartalla aamutähtenä tai iltatähtenä, ja näistä aamun sisar on aktiivinen, mutta iltatuikkija
hempeänlempeä.
Venus hallitsee eläinradan merkeistä härkää ja vaakaa. Näiden merkkien lisäksi se toimii hyvin
myös kaloissa; joskus jopa liiankin hyvin tuoden ihmissuhteisiin liiallista kiltteyttä, hyväuskoisuutta
ja uhrautuvaisuutta. Totutusta feminiinisestä passiivisuudesta poiketen Venus toimii
vastamerkeissään oinaassa ja skorpionissa. Neitsyen vaatimattomassa maailmassa Venuksen
on hankala toteutua luontevasti. Venuksen huoneita ovat toinen ja seitsemäs; raha ja avioliitto.

Mars
Punainen planeetta Mars kertoo toiminnasta, energiasta ja vireydestä.
Sodan jumalana mytologiassa tunnettu Mars liittyy aggressiivisuuteen,
valloitushaluun ja kilpailuun. Taistelunhalu voi toteutua eloonjäämisviettinä ja
puolustustahtona, ja myös seksuaalisuus on Marsin aluetta.
Myönteisesti kartalla toimiessaan Mars antaa rohkeutta, aktiivisuutta ja
aloitekykyä. Perinteinen astrologia yhdistää Marsiin negatiivisuutta, ja tätä
puolta planeetassa kuvaavat sen Kuut Pelko ja Paniikki (Phobos ja Deimos).
Mars hallitsee oinasta, mutta myös skorpionia perinteisen astrologian mukaan. Sen energiat ovat
hyvin kontrollissa kauriissa. Marsin toiminnalle suopein alue on ensimmäinen huone (minuus ja
fyysinen olemus). Marsille hiukan epäedullisempia merkkejä ovat vaaka, härkä ja rapu, joissa
esimerkiksi miehellä oman miehuuden toteuttaminen voi saada ylikorostuneita piirteitä.

Jupiter
Planeetoista suurimpana Jupiterin luonteena on suurentaa, kasvattaa ja
paisuttaa kaikkea mihin se liittyy. Jupiterin energia on positiivista, mutta
liiallisena
se
voi
näyttäytyä
liioitteluna,
ylemmyydentuntona,
kaikkitietävyytenä ja liian ison palan haukkaamisena.
Kartalla Jupiter osoittaa onnistumisen alueita. Sen luonne on reilu,
ystävällinen ja innostava. Jupiterin alueita ovat viisaus, vauraus ja vapaus. Usein Jupiter liittyy
opettamiseen, korkeamman tiedon ja totuuden etsimiseen ja mielen laajentamiseen niin
matkustelun, tiedon kuin kokemusten kautta. Jupiter on parhaimmillaan optimismia ja
itseluottamusta antava, jalo ja antelias, iloinen ja sosiaalinen.
Jupiter hallitsee jousimiestä, sekä perinteisen astrologian mukaan myös kaloja. Jupiter on
parhaimmillaan horisonttilinjan yläpuolisissa huoneissa ja omimmillaan yhdeksännessä
huoneessa. Kaksosissa, neitsyessä, kolmannessa ja kuudennessa huoneessa Jupiterin
toteuttaminen voi olla haasteellisempaa. Jupiterin alennusmerkki on kauris, jonka maailmassa
sen suureellisuus voi surkastua.

Saturnus
Saturnus on eläinradan omantunnon ääni ja kurinalaisuuden tuoja.
Saturnuksen ominaisuutena on tuoda rajoja, rajoituksia ja sääntöjä elämään.
Realismi on Saturnuksen aluetta. Se estää, viivyttää, kivettää ja jähmettää,
mutta myönteisemmin ajateltuna antaa pitkäjänteisyyttä, sitkeyttä ja
kunnianhimoa. Saturnus hallitsee aikaa ja liittyy vanhenemiseen.
Saturnus voi nostaa kartalta esiin alemmuudentunnon ja kipeyden teemoja.
Se näyttää elämänalueen, jossa ihminen tuntee olevansa heikoimmillaan. Vahva Saturnus antaa
tarpeen kontrolloida ja hallita. Saturnus on työn planeetta, ja sen toimintatapa on
velvollisuudentuntoinen.
Kauris on Saturnuksen oma merkki ja se hallitsee keskitaivaan, uran, aluetta kartalla. Perinteisen
astrologian mukaan Saturnus hallitsi myös vesimiestä. Vaaka on sen ylennysmerkki, jossa
Saturnus toteutuu rakentavasti. Haasteellisempia eläinradan merkkejä Saturnukselle ovat rapu,
leijona ja oinas, joissa sen konkreettinen ja kontrolloiva ote joutuu koetukselle näiden merkkien
erilaisen energian vuoksi.

Uranus
Uranuksen teemoja ovat edistyksellisyys, yllätykset ja uudistukset. Uranuksen luonne
on sähköinen ja nopea. Se antaa kapinallisuutta ja näyttää omaa, persoonallista tietä
toteuttaa itseä. Uranus suuntaa tulevaisuutta kohti.
Uranus toteutuu kartalla persoonallisuutena ja erilaisuutena, ja voi näyttää
elämänaluetta, jonka toteuttaa poikkeuksellisella tavalla. Uranus on älyllinen
planeetta, ja siksi varaukseltaan neutraali, ellei jopa androgyyni. Vahva Uranus
toteutuu etäisyytenä, mutta sosiaalisena kiinnostuksena toisia kohtaan. Uranuksen tapaan toimia
liittyy asioiden halkaiseminen ja puolittaminen.
Kun Uranus löydettiin 1781 sille annettiin hallittavaksi vesimiehen merkki ja sen yhdestoista
huone. Ulkoplaneetoille ei ole määritelty ylennys ja alennusmerkkejä, koska ne ovat ikiaikaista
astrologista tietoa ja paljaalla silmällä maahan näkyville planeetoille määritelty jo vuosituhansia
sitten. Nykypäivän astrologian mukaan Uranus viihtyy vesimiehen lisäksi hyvin skorpionissa,
mutta on haasteellisempi leijonassa ja härässä.

Neptunus
Utuinen ja sumuinen Neptunus liitetään henkisyyteen, mystiikkaan ja alitajuntaan. Sen hallitsee
estetiikan, visioiden, illuusioiden ja mielikuvituksen maailmaa. Ihanteellisuus ja idealistisuus ovat
Neptunuksen teemoja. Usein Neptunus liitetään taiteisiin, ja näistä erityisesti elokuvaan ja
musiikkiin. Neptunuksen tapa toimia on salliva, sulautuva, liukuva ja salamyhkäinen. Se ei tunne
rajoja vaan liuottaa niitä pois. Neptunus voi myös olla kaaottinen, sekava ja pakeneva. Neptunus
lievittää, mutta altistaa riippuvaisuuksille.
Neptunuksen sijainti kartalla voi osoittaa taiteellisia taipumuksia, unelmia, uhrautumista ja halua
kuulua johonkin. Neptunus kaikista planeetoista liittyy vähiten rahaan ja eniten henkisyyteen.
Neptunus voi kertoa kaipuusta ja menetyksistä, jostakin mikä liukuu tavoittamattomiin. Siihen
liittyy usein luopuminen ja luovuttaminen. Parhaimmillaan Neptunus toteutuu pyyteettömänä
rakkautena koko maailmaa kohtaan, ja eräs Neptunuksen hyviä energioita toteuttanut henkilö oli
Jeesus.
Neptunus löydettiin myrskyisänä aikana 1846, ja se hallitsee kalojen merkkiä ja astrologisen
kartan viimeistä huonetta. Ulkoplaneetoille ei ole määritelty ylennys ja alennusmerkkejä, koska
ne ovat ikiaikaista astrologista tietoa ja paljaalla silmällä maahan näkyville planeetoille määritelty
jo vuosituhansia sitten. Nykypäivän astrologian mukaan Neptunus on luonteva ravussa, mutta
haasteellinen konkreettisissa maamerkeissä neitsyessä ja kauriissa.

Pluto
Astrologiassa pidetään yhä kiinni Plutosta yhtenä planeettana, vaikka tämä arvo siltä napattiinkin
pois vuonna 2006. Pluton vaikutusalue on ihmisen elämän muuttaminen. Usein siihen liitetään
hyvin negatiivisia piirteitä kuten väkivalta, ja Pluton voima piileekin sen vahvuudessa ja
intensiivisyydessä, ja myös pelottavuudessa ja pakottavuudessa. Pluto käsittelee vallan teemoja
etenkin rahavallan kautta. Pluton ominaisuus on kätkössä oleminen, mutta toisaalta tabuina
pidettyjen asioiden esiinnostaminen. Sen luonne on jyrkkä, pakottava ja ehdoton. Pluto kuitenkin
pitää sisällään jälleensyntymisen symboliikan, liittyyhän se syntymään ja kuolemaan.
Tuhoamisen jälkeen Pluton voima tuo eteen uudistumisen mahdollisuuden, muuttumisen ja
jälleenrakentamisen. Omalla kartalla Pluto voi näyttää kykyjä toteuttaa muutosta elämässään.
Esimerkiksi Plutoleijonan aikaan syntyneillä näyttää olevan loistava kyky selviytyä vaikeuksista ja
kriiseistä.
Pluto havaittiin 1930, vaikka sen olemassaoloa oli jo hahmoteltu laskelmallisesti paljon
aikaisemmin. Pluton kiertorata on elliptisyyden vuoksi erilainen kuin muilla planeetoilla, ja tämän
vuoksi se on vaihtelevanpituisen ajan eri merkeissä. Pluto hallitsee skorpionia ja kartan
kahdeksatta huonetta. Sen luontevaksi ylennysmerkiksi on päätelty oinas, ja vastaavasti
haastavia merkkejä sen toteutumiselle ovat härkä ja vaaka.

