Ajanlaatu Kuun syklissä

Astrologisella symboliikalla kuvaillaan ajanlaatua. Näissä kuvaelmissa luonnehditaan yleensä
planeettojen asemia, sitä missä merkissä ja millaisessa suhteessa toisiinsa nähden planeetat
tietyllä hetkellä ovat. Ajankuvissa pyritään useimmiten esittelemään ns. isoja tekijöitä, esimerkiksi
ulkoplaneettojen pitkäkestoisia kulmia, ikään kuin haluaisimme nähdä ja kokea vain huippuhetkiä.
Arkiset ajan tunnelmia rakentavat seikat useimmiten sivuutetaan, koska niitä on melko työlästä
eritellä planeettakulmien lyhytkestoisuuden vuoksi. Isot kulmat luonnollisesti luovat raamit ajan
hengelle, mutta tavalliseen elämään jää näistä huolimatta paljon pieniä ja vaihtuvia sävyjä.
Kuu on arkisen elämän tärkein kuvastaja. Tiedämme, kuinka vanha kansa on nojannut Kuun
kulkuun juuri arkisten toimien ajoittamisessa kuten viljelyssä ja sadonkorjuussa. Tällöin Kuun
suhteen oleellisin seikka oli havaita sen kulku yläkuun (kasvava vaihe) tai alakuun (vähenevä vaihe)
välillä. Nykyisin Kuun tulkinta astrologianharrastajien pienissä piireissä näyttäisi olevan enemmän
merkkisidonnaista: jos Kuusta ylipäätään on mainintoja, ne useimmiten liitetään Kuun sen
hetkiseen Eläinradan merkkiin. Esimerkiksi huomataan ajan hektisyys Kuun ollessa Kaksosissa, tai
arkirutiinit ovat erityisesti esillä Kuun ollessa Neitsyessä.
Astrologisesti Kuun kulkuun on erityisesti kiinnitetty huomiota Elektio-astrologiassa, missä
määritellään asialle tai tapahtumalle parasta mahdollista ajankohtaa. Kuu antaa yleisen raamin
ajankohdan valinnalle juuri perinteisen kasvavan tai vähenevän kuunvaiheen perusteella. Kuun
vaiheista astrologiassa on esitetty monenlaista jakoa, ja aivan samalla tavoin kuin otamme selvää
eri huonejärjestelmistä ja valitsemme niistä jonkun käyttöön, ihan samalla tavoin kannattaisi
tutkia erilaisia kuunvaiheiden esityksiä, ja käyttää jotakin näistä aktiivisesti. Kuunvaiheita voidaan
jakaa esimerkiksi kolmeen, neljään, kahdeksaan tai kahteenkymmeneen kahdeksaan osaan.
Hahmottelen seuraavassa kuunvaiheita kahdeksanvaiheisen jaon perusteella. Tässä jaottelussa
jokainen vaihe on 45°, jolloin ajallisesti vaihe kestää hieman kauemmin kuin merkin ylitys.
Kuunvaiheita ajassa tarkastellessa tulee erityisesti huomioida kuunvaiheen käsite, Auringon ja
Kuun suhde toisiinsa; Auringon noin yhden asteen eteneminen vuorokaudessa siirtää jokaisen
vaiheen alkua Eläinradan asteissa vastaavasti eteenpäin. On mielenkiintoista, että yleisesti
astrologiassakin käytetty kahdeksaan jaollinen systeemi perustuu Auringon ja Kuun välisiin koviin
kulmiin, oktiilikulmiin. Tämän olen tulkinnallisesti mieltänyt siten, että Kuun siirtymä jokaiseen
uuteen vaiheeseen luo eräänlaisia kasvukipuja siirtymävaiheessaan. Uusi vaihe Kuulle on aina
kynnyksen ylittämistä, uusiin haasteisiin vastaamista ja toisenlaiseen sopeutumista.
Uusikuu. Yhtymä. Kuun ohitus Auringolle jokaisessa kierrossaan on uudenkuun syntymä.
Aloitusvaihe on luonteeltaan oinashenkinen, eteenpäin rynnistävä, lapsenomaisella tavalla
innostuva ja visionäärinen. Uudenkuun aikaan liittyy tuore näkökulma, uudet ideat, uteliaisuus ja
spontaanisuus. Tämä vaihe on jossain määrin, kenties epärealistisella tavalla, riippumaton ja
historiaton. Kun kokemusta ei ole, voidaan olla naiivin ihastuneita omiin ideoihin.

Sirppikuu. Puolineliö. Kuu on 45° etäisyydellä Auringon edellä Eläinradalla (vrt. Aurinko 0° Oinasta
ja Kuu 15° Härkää). Sirppikuunvaihe on ensimmäinen välivaiheista kasvavan kuunkierron puolella,
ja vaihe kestää sen ajan kun Kuu on 45° - 90° etäisyydellä Auringosta. Sirpin vaihe on perusteita
rakentava, juurruttava ja työteliäs. Sirppiin liittyy käytännöllisyys, koska tässä annetaan alkuidealle
konkreettinen muoto. Usein sirppikuunaikaa määrittävät asenteen ja näkemyksen valinta sekä
suunnan asettamisen tarve. Sirpin vaihe ei kuitenkaan ole yhtä selkeästi eteenpäin suuntaava kuin
jos verrataan uuteenkuuhun, sillä sirpissä huomioidaan menneisyys, tausta ja historia. Koska sirppi
on kasvavan Kuun puolella, yleissävy on toiveikas.
Kasvava puolikuu. Neliö. Kuu 90° - 135° Auringosta. Vaihetta symboloi neliökulma, jossa Aurinko
on Oinaassa ja Kuu Ravussa. Puolenkuun vaihe on kasvavan puoliskon keskeisin aktiivikohta, missä
kasvuntarve kumuloituu ongelmaksi tai kynnykseksi. Ajan hengessä vaiheen luonne on ratkaisuun
pyrkivä, toiminnallinen, tiedostava ja itsevarma. Puolenkuun kohdassa ilmenee haaste tai kriisi,
mikä kysyy itsenäisyyttä - tosin ajassa ilmenevä eteenpäinmenon vaade ei välttämättä ole
sävyltään negatiivinen. Ajan idea on aktiivisuus ja toiminta.
Kasvukuu (Hullukuu). Puolitoistaneliö. Kuu 135° - 180° Auringosta. Kasvavan kuunkierron toinen
välivaihe symboloi yrittämistä, pyrkimystä parempaan ja valmistautumista huipennukseen,
täydenkuunaikaan. Kasvukuun luonne voi olla hermostunut ja huolestunut, tai viimeistelevä ja
viilaava. Kasvukuussa tiedostetaan, että vielä ei ole valmista, mutta tuleva deadline aiheuttaa
painetta; ajan luonteessa on loppukirin tuntua. Tähän aikaan voidaan sortua
täydellisyydentavoitteluun tai hätäisyyteen, mutta korjausliike on myös mahdollinen ajan
ilmentymä. Jos ajan paine ei piiskaa liiaksi, tämä vaihe voi olla tuottelias.
Täysikuu. Oppositio. Kuu on vastapäätä Aurinkoa, asteissa 180° - 225°. Täysikuu on kuun syklin
huipennus, kukkeus ja valmistuminen. Tätä kuunvaihetta symboloi Vaa’an merkkiin liitetty
kasvokkain kohtaaminen. Kuun syklissä siirrytään kasvupuolen minäkeskeisyydestä kohtaamaan
toiset, esille ja julkisuuteen. Täydenkuunaika on esittäytymistä, todeksituloa ja materialisaatiota, ja
kanssakäymisessä paljastutaan sekä vastavuoroisesti annetaan ja saadaan palautetta.
Parhaimmillaan täysikuu mahdollistaa eheyden, tyytyväisyyden, saavutuksesta nautinnon ja
täyttymyksen.
Siemenkuu. Puolitoistaneliö. Kuu on laskevalla puolella kiertoaan, 225° - 270° etäisyydellä
Auringosta. Täydenkuun jälkeinen kuunvaihe on laskupuolen välivaihe, jossa sulaudutaan ja
integroidutaan yhteisöön. Siemenkuun tarkoituksena on jakaa ja levittää, toimia yhteistyössä
toisten kanssa, ja käytännön toimin varmistaa toteutuminen, esimerkiksi tiedon perillemeno
opettamalla, julistamalla tai saarnaamalla. Tarpeissa oma minä ei ole enää etusijalla, vaan yhteisön
etu koetaan tärkeämmäksi.
Laskeva puolikuu. Neliö. Kuun kulku 270° - 315° välillä Auringosta, vaihe alkaa Kuun neliökulmasta
Aurinkoon. Kuten vastaavassa kohdassa kasvupuolella sykliä, myös laskupuolella puolenkuun
vaiheessa joudutaan kohtaamaan ratkaisua vaativa päätös. Yhteisö, isot kokonaisuudet kuten
yhteiskunta, ovat asettamassa toiminnan raameja. Laskevan puolenkuun ajan idea on eettinen

valinta tai moraalisen dilemman ratkaisu. Toiminnan tyyli on harkitseva, tuumaava ja sulatteleva,
mutta edelleen aktiivisuutta vaativa. Aikaa kuvaa eräänlainen tiiviyden, hyödyllisyyden ja
tarkoituksenmukaisuuden vaade, ja tässä ilmapiirissä usein kunnianhimo motivoi. Haasteisiin
saattaa liittyä arvottamisen vaatimusta, punnitsemista, jopa tuomion antamista. Kypsyyskoe
ilmentää tämän kuunvaiheen keskeisintä ideaa.
Vanha Kuu (Lohtukuu). Puolineliö. Kuun etäisyys Auringosta 315° - 360° (45 astetta Aurinkoa
edellä Eläinradalla). Vähenevän puolen viimeisen välivaiheen tarkoituksena on päättää Kuun sykli.
Ajanlaatu on hiljentyvää, sisäänpäin kääntyvää ja tyyntyvää. Tavoitteena on lopettaa ja päästää irti,
ei enää niinkään puskea valmiiksi asti. Vanhankuun aikaa leimaa tilinteon tarve, ja mennyttä sykliä
tarkastellaan sen antia sisäistäen ja siitä oppien. Vanhaa Kuuta luonnehtii väsymys ja
kyllästyminen, ja silti samalla hienovireinen valmistautuminen seuraavaa kiertoa varten. Tähän
kuunvaiheeseen yhdistetään mystiikkaa, kunnioitusta vanhaa viisautta kohtaan ja oman egon
sivuuttaminen.

Miltä aika tuntuu?
Yksilötasolla aikaa voidaan luonnehtia tarkkailemalla Kuun kulkua monisyisesti ottamalla
huomioon Kuun merkki, sen vaihe, sekä oman syntymäkartan rakenteesta Kuun merkki ja vaihe, ja
jos pystyy käsittelemään samanaikaisesti useita tekijöitä, myös progressiivisen Kuun merkki ja
vaihe. Näiden kaikkien tasojen yhdistelmästä tulisi se kokonaistunnelma, miten yksilö kokee
ajanlaadun Kuun määrittämänä. Jokaisen astrologiaa harrastavan tulisi tietää oman Kuunsa vaihe,
missä suhteessa Kuu on ollut Aurinkoon syntymän hetkellä. Tämä oma vaihe voi toistuvasti tuntua
omalta ja luontevalta ajalta jokaisessa Kuun syklissä.
Jokaisella on olemassa oman syntymäkartan mukainen henkilökohtainen kuunkierto, mikä saattaa
joskus rytmittää ajanlaadun tuntemuksia voimakkaammin kuin Kuun aktuaali kulku taivaalla. Kun
omaa henkilökohtaista kuunsykliään vertaa ajassa tapahtuvaan, ns. transiitti-Kuun kiertoon, voi
löytyä selitystä siihen, miksi esimerkiksi Uusi Kuu ei aina jaksa innostaa uuteen alkuun. TransiittiKuu itse asiassa vastaa vain kerran vuodessa suurin piirtein henkilökohtaista kuunkiertoa silloin
kun Uusi Kuu syntyy mahdollisimman lähellä omaa syntymäkartan Kuuta. Enimmäkseen
joudumme siis etsimään sopeutumista erilaisissa ristipaineissa ja luovimaan usein hankalasti
keskenään sovitettavissa olevien energioiden tunnelmissa. Kuun henkilökohtaisen syklin
tiedostaminen ja ajassa transiittina kulkevan Kuun seuraaminen saattavat helpottaa ajanlaadun
kokemusta. Kuu ei tyypillisesti toimi transiittina isojen asioiden indikaattorina, vaan ilmentää
arkisia, ohimeneviä ja vaihtuvia tunnelmia; miltä tuntuu, millä jalalla aamulla noustaan, miksi oma
motivaatio ja jaksaminen eivät ole aina yhtä hyvät. Astrologia kertoo näistä pienistäkin asioista.
Harjoitus - Oman henkilökohtaisen kuunsyklin löytäminen
Tulosta oma astrologinen karttasi paperille. Etsi kartasta Kuu - se on oma henkilökohtainen
uudenkuun kohtasi, mikä aktivoituu kuukausittain Kuun ylittäessä sen (Kuunpaluu). Kuuta

seuraavat 45 astetta karttaympyrässä merkitsevät omaa henkilökohtaista uudenkuun vaihettasi.
Kun transiittina kulkeva Kuu ylittää näitä 45 astetta, oma ajanlaadun kokemus saattaa olla
uudenkuunvaiheen kaltainen, vaikka transiitti-Kuu todennäköisesti onkin itse jossakin toisessa
vaiheessa.
Piirrä karttaasi viiva Kuun vastapäiseen pisteeseen karttaympyrässä eli oppositiomerkin samaan
asteeseen. Tämä kohta on oma täydenkuunkohtasi ja tätä seuraavat 45 astetta vastaavat omaa
henkilökohtaista täydenkuun vaihettasi. Transiitti-Kuun ylittäessä tätä oman Kuun vastakkaista
aluetta tuntemukset voivat vastata täydenkuunaikaa. Voi olla olennaista mieltää, kulkeeko Kuu
omaa kasvavaa vai laskevaa puolta, sillä näillä on ratkaisevasti erilainen toiminnallinen ote.
Uudenkuun ja täydenkuun kohdat ovat näiden alueiden rajat, kartalla 180° kumpikin.
Puolenkuun vaiheiden kohdat on helppo löytää ja merkitä, ne sijaitsevat tasan neliökulman
etäisyydellä omasta Kuusta kummallekin kartan puoliskolle (saman laadun merkissä). Kun näiden
välille vetää viivan, kartta on jaettu neljään osaan eli neljään pää-kuunvaiheeseen.
Sirppikuunvaiheen ja kasvukuunvaiheen kohdat ovat oman kuunsyklin kasvupuolella, Kuusta
oikealla, päävaiheiden keskipisteessä 45° etäisyydellä. Kun näistä piirtää jälleen viivat kartan
vastakkaiseen kohtaan, löytyy siemenkuunvaihe sekä vanhankuun vaihe oman kuunsyklin
laskupuolelta, vasemmalta. Kun kartta on jaettu kahdeksaan eri osaan, jokaisen sektorin voi vaikka
värittää eri värein ja näin havainnollistaa millaisen kohdan omasta kartasta kukin vaihe kattaa.
Kannattaa huomioida, jos jokin syntymäkartan planeetta tai muu tärkeä tekijä osuu oman
henkilökohtaisen kuunsyklin vaiheen siirtymäkohtaan. Tarkat kulmat näkyvät myös Kuun kovina
kulmina, eli jos syntymäkartalla on Kuun ja Saturnuksen neliö, tarkoittaa se Saturnuksen sijaintia
puolenkuun kohdassa joko kasvavalla tai vähenevällä puolella. Oman kartan planeetta tuo sävynsä
tuohon vaiheeseen.
Ajassa kulkevan Kuun liikkumista oman henkilökohtaisen syklin vaiheesta toiseen voi verrata siihen,
mikä on Kuun senhetkinen vaihe. Omalla kartalla Kuu voi esimerkiksi olla kasvukuun ylityksessä,
vaikka sama Kuu taivaalla onkin laskevan puolenkuun ajassa. Kahdesta eri vaiheiden tasosta
jompikumpi saattaa olla voimakkaampi. Selkeimmin olen itse tarkasteluissani huomannut oman
vanhankuunvaiheen merkityksen, silloin väsyttää vaikka taivaan Kuulla olisi millainen
eteenpäinmenon vauhti hyvänsä. Eläinradan merkit käyvät yksiin sopivammin tai heikommin eri
vaiheiden kanssa, esimerkiksi Kaksosen Kuu ei ehkä tunnukaan niin hektiseltä silloin jos se on
omassa henkilökohtaisessa syklissä, tai transiittina ajassa, vanhankuun hiljaisessa vaiheessa.
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