OOB – Hämmästyttävän erilainen Planeetta
Kartantulkinnassa tulee joskus eteen tilanteita, jolloin on nopeasti pääteltävä mikä kartassa on
merkittävää ja olennaista – mikä on sen juju. Jos kartalla on jokin epätavallinen tekijä, se
saattaa olla tuo etsitty tekijä. Kallistuskulmansa ulkopuolella sijaitseva planeetta on mitä
suurimmassa määrin epätavallinen, erilainen ja ”epänormaali”.
Planeettojen
astronomisten
ominaisuuksien
huomioonottaminen
oli
yleisempää
varhaisemmassa astrologiassa, jolloin ei oltu yhtä vieraantuneita taivaan todellisista liikkeistä
kuin nykyään, kun astrologiaa toteutetaan tietokoneohjelmilla ja tulostetaan Internetistä
psykologispainotteisia luonnekuvauksia. Taivaan astronominen hahmottaminen tuo esiin
astrologisesti mielenkiintoisia näkökulmia astrologisista kartoista.
Rajojen ulkopuolella
Kallistuskulmansa ulkopuolella kulkevan planeetan käsitteen nykypäivän astrologiaan on
palauttanut jo edesmennyt astrologi Kt Boehrer, joka antoi tälle ilmiölle nykyastrologiaan
nimityksen out of Bounds. Sanatarkasti käännettynä tämä tarkoittaa kielletyllä alueella
olemista. Englanninkielisissä teksteissä käsite lyhennetään usein OOB:iksi.
Rajojensa ulkopuolella kulkevan planeetan käsite on peräisin deklinaatioista eli
kallistuskulmista. Auringon ja Maan välinen suhde antaa ne rajat, joista kallistuskulmien
ylityksiä mitataan. Aurinko on kevät- ja syyspäiväntasauksena nolla-asteessa ekvaattoria, ja
kesä- ja talvipäivänseisauksena 23.26,5 asteessa, joko Ravun kääntöpiirillä tai Kauriin
kääntöpiirillä. Aurinko ei ole milloinkaan kauempana päiväntasaajasta, mutta muutamat muut
planeetat ja Kuu voivat ylittää tuon Ravun ja Kauriin kääntöpiirien asteluvun. Kt Boehrerin
mukaan Saturnus ja Neptunus eivät Auringon tavoin ylitä missään kiertonsa vaiheessa tuota
Auringon kallistuskulman määräämää astelukua, mutta muut planeetat ja Kuu sen voivat siis
tehdä. Jupiterin tekemät ylitykset ovat hyvin lyhyitä, mutta tavallisempia ne ovat Kuulla,
Merkuriuksella, Venuksella ja Marsilla. Uranuksen ja Pluton kulku rajojensa ulkopuolella
liittynevät enemmän kollektiivisiin vaikutuksiin kuin tuntuisivat yksilön persoonassa, mutta toki
poikkeukset ovat mahdollisia.
Kallistuskulman ylittäminen tapahtuu siis ainoastaan silloin, kun planeetta kulkee hyvin lähellä
Ravun tai Kauriin merkin alkua, joko Kaksosissa/Jousimiehessä tai Ravussa/Kauriissa.
Planeetat eivät automaattisesti ylitä 23.26,5 astetta jokaisella kierrollaan, vaan kallistuskulma
täytyy laskea erikseen. Toisaalta pelkkään astelukuun ei kannata tuijottaa, sillä esimerkiksi
Kuu voi olla hyvinkin kaukana Kaksosissa ja silti olla kallistuskulmansa ulkopuolella. Onneksi
tietokoneohjelmat helpottavat ja nopeuttavat näitä matemaattisia laskutehtäviä.
OOB-planeetan merkitys kartoilla
Kun planeetta kulkee alueella, mihin Aurinko ei milloinkaan yllä, sen voi hyvin kuvitella olevan
tutkimattomilla teillä. Tällainen planeetta käyttäytyy arvaamattomasti ja epätavallisesti.
Kallistuskulmansa ulkopuolella kulkeva planeetta on painoarvoltaan voimakas, sillä sen
ominaisuutena on toteutua ihmisen elämässä erityisellä tavalla. OOB-planeetta näyttäytyy
ääripäinä niin hyvässä kuin pahassakin. Rajojensa ulkopuolella kulkevan planeetan
hallitseminen ja hyödyntäminen ovat avainsanoja sen tarkastelussa. Ei ihme, että
astrologiassa tällaista planeettaa nimitetään villiksi kortiksi. Se tuo elämään jotakin, mitä
kukaan ei ole osannut odottaa. Planeettojen kulku rajojensa ulkopuolella yhdistetään suuriin
onnettomuuksiin, sairauksiin ja karmaiseviin tapahtumiin. On tyypillistä, että astrologinen

tutkimus on keskittynyt löytämään yhtymäkohtia negatiivisiin ilmiöihin, mutta oletan, että OOBplaneetoilla on tekemistä myös äärimmäisten onnenhetkien kanssa.
Nykyisin laajaltikin käytössä olevista astrologian perusteoksista puuttuvat täysin niin out of
bounds-määritelmä kuin tulkintaohjeet eri planeetoille tässä tilassa. Suomessa OOBplaneettojen käyttö karttatulkinnoissa lienee vähäistä, mutta muualla on tehty esim.
mielenkiintoisia vertailuja rajojensa ulkopuolella kulkevan Kuun ja pörssikurssien vaihtelujen
yhtenevyydestä.
Rajojensa ulkopuolella kulkevaa planeettaa voi siis tulkita syntymäkarttojen lisäksi
transiittikartoilla ajan hengen ilmaisijoina. Kt Boehrer muistuttaa, että vaikka henkilöllä ei olisi
syntymäkartalla ollenkaan OOB-planeettaa, voi edistetyn kartan planeetta siirtyä
kallistuskulman ulkopuolelle ja näin tuoda odottamattomia vaikutuksia niin tapahtumina kuin
sisäisinä mielentiloina.
Kt Boehrerin havaintojen mukaan planeetta vaikuttaa elämään sitä voimakkaammin mitä
suurempi poikkeama on kallistuskulmassa. Näyttää todennäköiseltä, että pienen poikkeaman
kulman ylitse yksilö pystyy käyttämään helpommin hyödykseen, mutta suuren poikkeaman
kanssa joutuu tekemään tosissaan töitä, ettei planeettaenergia toteutuisi negatiivisesti.
OOB Kuu
Kuuluisin OOB-kartta lienee Albert Einsteinilla, jonka Kuu kulkee rajojensa ulkopuolella
kuudennessa huoneessa Jousimiehen merkin puolivälissä. Einsteinilla olisi voinut odottaa
OOB-planeetan olevan Merkurius, mutta urapainotteisen kartan epätavallinen Kuu oli
sysäämässä
häntä
ennakkoluulottomaan
ajatteluun
ja
käytännön
kokeiluihin
tutkimustyössään. Einsteinin kartalla on toinenkin mielenkiintoinen taivaankappale
kallistuskulmansa ulkopuolella; nouseva Vesta. Tämä asteroidi liitetään yksinäiseen
työskentelyyn ja fanaattiseen omistautumiseen esimerkiksi tutkimustyöhön. Kuun ja Vestan
myötä Einsteinilla oli kyky nähdä intuitiivisesti ja tarkasti tutkimustyönsä ytimeen. Rajojensa
ulkopuolella kulkeva Kuu voi liittyä myös julkisuuteen, joka tulee työn kautta. Einsteinilla toki
julkisuuteen lykkäsi kulminoiva Aurinkokin, mutta harvoin Aurinko-kala haluaa julkisuutta sen
itsensä vuoksi. Einsteinin Kuun deklinaatioaste on -26, eli se on jo melko kaukana
kallistuskulman ulkopuolella. Toinen hyvin samantapainen esimerkki OOB-Kuusta, joka
saattaa maailmanlaajuiseen julkisuuteen, on Juri Gagarinin kartalla. Hänellä on kulminoiva
Kuu (lähimpänä taivaankappaleena Keskitaivasta) 23° Jousimiestä. Tässä Kuun
deklinaatioaste on vielä suurempi, -27.
OOB Merkurius
Epätavallinen Merkurius on Carla Brunilla, joka on suosittu ranskalainen laulaja ja Ranskan
Presidentti Sarkozyn puoliso. Brunin kartalla Merkurius sijaitsee 28° Jousimiestä kuudennessa
huoneessa, yhtymässä Kauriin alussa olevaan Aurinkoon. Kallistuskulman aste on -24, joten
se on vain niukasti yli Auringon osoittaman rajan. Brunin työ on itsensä ilmaisua, mutta tämän
lisäksi hänen kannanottonsa miehensä poliittisesta urasta ovat saaneet tavattomasti
julkisuutta.
OOB Venus
Kotimaisista esimerkkikartoista rajojensa ulkopuolella kulkeva Venus löytyy Ville Valolta. Hän
on yksi tunnetuimpia suomalaisia nykymuusikoita, jolla on omintakeinen esteettinen
taidekäsitys, mutta myös tavallisuudesta poikkeavat elämänarvot. Valon astrologinen kartta on

tavattoman mielenkiintoinen, onhan hän Aurinkoihminen (Aurinko nousevana planeettana) ja
OOB-Venus siis Kauriin merkin alussa toisessa huoneessa. Kulman aste on -25, eli
todennäköisesti hyvin hallittavissa.
Rajojensa ulkopuolella kulkevien planeettojen ilmentymistä ihmisen persoonassa miettiessäni
tuumin, osoittaako Venus tässä poikkeustilassa epätavallista rakkauselämää tai –käsitettä.
Kuuluisalta naistenmieheltä Auervaaralta ei tätä OOB-Venusta löytynyt (hänen kartallaan
epätavallinen planeetta olikin Uranus kolmannessa huoneessa), mutta toiselta naisten
palvomalta sankarilta Rudolph Valentinolta tuo Venus toki löytyi, melko läheltä Keskitaivasta
Kaksosista. Valentinon kartalla myös Mars sijaitsee kallistuskulmansa ulkopuolella, toisella
puolella Keskitaivasta Ravussa. Planeettojen kallistuskulmat ovat +25 ja +24, eli Venuksen
kulku poikkeavampana.
OOB Mars
Mars villinä korttina kartalla voi toteutua urheilullisuutena, kuten luistelija Kristiina
Wegeliuksella (Mars Ravussa 8. huoneessa, kulma +23 eli vain minuuteilla tapahtunut ylitys)
tai poikkeuksellisena rohkeutena kuten Sonia Gandhilla (Mars Jousimiehessä 5. huoneessa,
kulma -24) joka miehensä Rajiv Gandhin kuoleman jälkeen lähti mukaan Intian politiikkaan.
Huipppugolfaaja Tiger Woodsilla on myös kartallaan villi Mars, Kaksosissa ja melko lähellä
Keskitaivasta. Woods on toki saavuttanut urheilijan urallaan paljon, mutta viime syksynä hän
nousi uutisotsikoihin tavalla, joka sekin voi kertoa epätavallisen Marsin toteutumisesta hänen
elämässään. Woods jäi kiinni useista avioliiton ulkopuolisista seksisuhteista. Woodsin Marsin
liike on perääntyvä ja sen kallistuskulma on vain kaksi minuuttia vajaa +26 asteesta.
OOB Jupiter
Jupiterin löytäminen satunnaisilta kartoilta kallistuskulmansa ulkopuolelta tuntui vaikealta
tehtävältä, sillä se näyttää kulkevan villillä tiellä harvoin. Amerikkalaisen näyttelijän Gwyneth
Paltrowin kartalta sellainen löytyi, OOB-Jupiter nolla-asteessa Kaurista kymppihuoneessa.
Tämän lisäksi Paltrowin kartalla on myös Kuu rajojensa ulkopuolella Kaksosissa kolmannessa
huoneessa. Jupiterin deklinaatioaste on -23°28” mutta Jupiterin poikkeamat eivät koskaan
olekaan suuria. Kuun kulma on +25. Paltrow ei ehkä kuulu Hollywoodin kaikkein kirkkaimpiin
tähtiin, ja hänestä tuleekin ennemmin herkän ansarikukkamainen vaikutelma kuin
kunnianhimoinen voimahahmo. Paltrow on Aurinko-Vaaka ja nousukala, Venus Leijonassa
työn huoneessa. OOB-Jupiter on tuonut juuri sopivasti onnea uralle ja auttanut säilyttämään
maineensa moitteettomana.
Omia karttatulkintoja
Julkkisten karttoja selatessa jäi vaikutelma, että syntymäkartalla OOB-planeetta toimii usein
myönteisesti. Jopa niissä tapauksissa, kun kartalla on useita OOB-planeettoja, henkilön elämä
voi olla tapahtumarikasta, mutta enimmäkseen myönteisellä tavalla. Esimerkiksi näyttelijä
Lena Meriläisen kartalla on neljä OOB-planeettaa (Kuu, Merkurius, Venus ja Mars) ja kirjailija
Anja Snellmanilla kolme (Merkurius, Venus ja Mars). Astrologi Pamela Welch toteaa rajojensa
ulkopuolella kulkevasta Marsista, että se toteutuu persoonassa yleisemmin rohkeutena tai
luovuutena kuin rikollisuutena. Näin todellakin näyttäisi olevan, sillä kävin läpi useiden
kuuluisten rikollisten karttoja, ja vain Andreas Baaderilla (saksalainen terroristi) oli villit Venus
ja Pluto, eikä epätavallinen planeetta ollutkaan siis Mars vaikka näin oletin.
Oma tapani oppia astrologiaa on omakohtaisten kokemusten ja kantapään kautta (kartallani
on Merkurius yhtymässä Saturnukseen), ja koska omalla kartallani ei ole planeettoja rajojensa

ulkopuolella, tämän ilmiön sulattelu kesti pitkään. Perheestäni löytyy pari ”missä lie” kulkevaa
Kuuta, mutta varsinainen astrologinen ahaa-elämykseni kallistuskulmansa ulkopuolisen
planeetan ilmentymisestä persoonassa syntyi asiakkaan karttatulkinnassa. Jaakko (nimi
muutettu) on kaksinkertainen Leijona ja Pluto nousussa, siis Pluto-Leijonassa sukupolvea. Kuu
on sirppikuuna Skorpionissa ja Mars OOB-planeettana Jousimiehessä ja viidennessä
huoneessa. Jaakkoa voi pitää parantumattomana, mutta aika harmittomana
naistennaurattajana. Hän on ollut aviossakin, mutta yhteiselämä kariutui naisseikkailuihin ja
vaimon mustasukkaisuuteen. Jaakolla on melko vakituinen ihmissuhde, etäsuhde, missä
kumppani asuu kaukana ja tapaamisia on harvakseltaan. Tälle miehelle tämä sopii, koska hän
nauttii näennäisestä vapaudestaan. Jaakko elää romanttisten seikkailujen ja valloitusten
tuomasta jännityksestä. Tämä voisi olla monellekin Aurinkoleijonalle ja nousuleijonalle
tyypillistä, mutta Jaakolle nämä melko viattomat flirtit ovat osa jokaista päivää. Hän on
todennäköisesti kuitenkin uskollinen kumppanilleen, eli haluaa tehdä valloituksia (Leijona)
mutta ei sitoutua (Jousimies). Ongelmallista miehelle tuntuu olevan se, ettei hän pääse eroon
tavastaan, ja joutuu vähän väliä vedetyksi mukaan johonkin draamaan. Jaakon
seikkailukertomuksia kuunnellessa vaikutti siltä, että radaltaan poukonnut Mars hallitsee
miehen elämää. OOB-Mars kertoi oleellisimman Jaakon elämästä; yhdessä väläyksessä,
miten rajojensa ulkopuolella kulkeva Mars vain voi toteutua Jousimiehessä ja romantiikan
huoneessa. Tällä kartalla Marsin deklinaatio oli -28.10 astetta, ja poikkeama on suurin mihin
toistaiseksi olen törmännyt.
Mielenkiintoinen kartta on myös ystävälläni, jota voimme kutsua tässä Sariksi. Hän on AurinkoVesimies, Kuu Neitsyessä ja nousuakseli Leijonassa. Rajojensa ulkopuolella kulkeva Mars on
Kaksosisssa. Sari on elänyt riehakkaan rohkeata elämää, eikä hän ole pelännyt tarttua uusiin
haasteisiin. Itseään tämä nainen on toteuttanut oma-ehtoisesti, mutta ei välttämättä
perinaisellisella tavalla. Sari on korjannut autonsa itse ja ajanut Harley Davidsonmoottoripyörää, hän on toiminut ammattioppilaitoksen vararehtorina ja parhaillaan suorittaa
lakiopintoja. Olen aina ihmetellyt mistä hän ammentaa duracellpupumaisen energiansa,
kunnes lopulta huomasin epätavallisen Marsin hänen kartallaan. Sarilla on kaksi pientä tytärtä,
joille kummallekin hän on ”periyttänyt” samanlaisen rajojensa ulkopuolella seikkailevan Marsin.
Vanhemmalla tytöllä Mars on Ravussa uran huoneessa, nuoremmalla Jousimiehessä
kahdeksannessa huoneessa Auringon kanssa. Äidin Marsin kulman astekulu on +25 ja lapsilla
kulmat jäävät hiukan alle +24. Lapset ovat vielä liian pieniä, jotta heidän persoonissaan Marsin
olemus näkyisi vielä erityisesti, mutta toki he ovat energisiä ja pelottomia tyttöjä molemmat.
Odotan mielenkiinnolla millaisia energioiden yhteentörmäyksiä ystäväni perheessä tapahtuu.
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