Suomalainen
en perusluonne

Valtion astrologinen kartta kuvastaa maan tapahtumia ja valtiollista kehitystä. Siitä voidaan
tulkita kollektiivista kansanluonnetta.
kansanluonnetta. Astrologisesti voidaan tarkastella yksilön syvempiä ja
sisäisempiä luonteenpiirteitä, ja samalla tavoin, samalla tekniikalla, tutkitaan kansakunnan
pohjimmaista perusluonnetta. Dwadit ovat kartan taso, josta näitä perimmäisiä ideoita katsotaan.

Suomen kartasta
Suomen syntykartasta on esitetty useita versioita. Useimmiten käytössä on itsenäisyyspäiväksi
vakiintuneen 6. joulukuuta kartta, jonka kellonajaksi tarjottu erilaisia arveluja. Käytän tässä
Nicholas Campionin kirjassa The Book of World Horoscopes esiintyvää karttaa tarkastelun pohjana
(6.12.1917 15:00 Helsinki.) Campion
Campion mainitsee, että varsin usein käytössä on hieman varhaisempi
kellonaika, ja että jotkut astrologit pitävät Suomelle paremmin soveltuvana kahta päivää
aikaisempaa Härkä-nousuista
nousuista karttaa.

Mikä dwad on?
Dwadashamsa eli dwadit on vanha menetelmä, joka on ollut
ollut käytössä niin intialaisessa
astrologiassa kuin Babyloniassa ja Kreikan hellenistisellä ajalla. Dwad pohjautuu näkemykseen,
että jokainen tekijän osa heijastaa kokonaisuutta; yksi Eläinradan merkki sisältää kaikki merkit.
Dwadissa Eläinradan merkki jaetaan
taan kahteentoista osaan, joista kukin on kaksi ja puoli astetta.
Merkki alkaa aina omalla dwadillaan ja lähtee siitä juoksemaan Eläinradan merkkien
erkkien mukaisesti
vaihtuen kahden ja puolen asteen välein: Oinaan ensimmäiset 2,5 astetta ovat Oinaan dwadia,
seuraavat
aavat asteet viidenteen asti ovat Härän dwadia jne. Tässä dwadin perimmäisen idean
ajattelussa merkin alku kuvastaa puhtaasti merkkiään, mutta kun mennään asteissa pidemmälle,
merkki alkaa ilmentää toisenlaisia sävyjä ja pohjaväreitä muista merkeistä. Dwad kartan asteiden
laskemiseen löytyy netistä helposti ohjeita.
Dwad on merkki merkin sisällä ja kartta kartan sisällä.
sisällä Se ilmentää astrologisen tekijän taustalla
vaikuttavaa perusideaa, mikä sävyttää kokonaisuutta. Dwad voi olla tiedostamaton ja syvällä
piilevä
levä motivaattori, minkä silti pystyy aistimaan pintatasolta, luonteesta ja käytöksestä. Mitä
paremmin ja kokonaisemmin yksilö tuntee itsensä, sitä paremmin voi avautua dwadien
pohjimmainen ja perimmäinen anti.

Kansanluonteesta
Suomalaisuuden myyttinen kansanluonne on syntynyt jo kauan ennen valtiollisen Suomen
itsenäistymistä sata vuotta sitten. Elias Lönnrotin kansalliseepos Kalevala julkaistiin jo vuonna
1835 ja kansallisromanttinen aika myöhemmin 1800-luvun puolenvälin jälkeen herätteli
suomalaisuuteen. Suomalaisuuden ikoni on juro, sisukas ja vaatimaton. Kansanluonteeseemme
yhdistetään hiljaisuus, sisäänpäinkääntyneisyys, huono itsetunto, luja usko auktoriteetteihin ja
korkea työmoraali. Moderni suomalainen näyttää kuitenkin muuttuneen teknologian osaajaksi,
korkeasti koulutetuksi ja maailmanrauhan lähettilääksi.

Suomen pohjimmaisin kansanluonne
Olennaisimmat tekijät Suomen kartalla ovat Aurinko Jousimiehessä, Kuu Neitsyessä ja
nousuakseli Kaksosissa. Miten nämä muutosta hakevat merkit ilmentävät umpimielistä jörrikkää?
Dwad-kartalla Suomen Aurinko on Härässä, Kuu siirtyy Vesimieheen ja nousuakseli Kauriiseen.
Löysimmekö heti suon, kuokan ja Jussin?
On merkillepantavaa, että keskeisimmän kolminaisuuden jokainen tekijä on Dwadissa
kvinkunssimerkissä syntymäkartan samaan kohtaan. Mielestäni tämä kuvastaa kompleksista
kokonaisuutta, missä perimmäisten ominaisuuksien ja tarpeiden sovittaminen yhteen yleisen
kansanluonteen mielikuvan kanssa ei luonnistu ilman ponnistelua. Suomalaiset ovat omalaatuisia.
Jousimiehen Auringon kautta suomalaisia voi kuvata aatteellisiksi, suorapuheisiksi, mielellään
ulkomaisia vaikutteita arvostaviksi ja urheilukansaksi. Dwadin Auringon Härkä piirtää esiin
kaivattua metsäsuomalaisen luonnetta. Härkä on sisua, jääräpäisyyttä, hiljaisuutta sekä
kaskenpoltosta synnytettyä rikkautta. Suomalaisuuden pohjimmaisena ideana härkämäinen
sisäänpäinkääntyneisyys on ilmeistä. Dwadin sävyn mukaan ei ole yllätys, että kansakuntana
viihdymme kesämökeillä, sytymme hitaasti uusille asioille ja olemme työkeskeisiä. Jousimiestä ja
Härkää merkkeinä yhdistää rakkaus luontoon, mikä voisi olla suomalaisuuden peruspilari. Ehkä
Metsäliiton takavuosien slogan Suomi elää metsästä ei ollutkaan kaukaa haettu.
Nataalikartalla Kuu on yhtymässä Marsiin Neitsyessä, mutta Dwadeissa Kuun kumppaniksi tulee
Venus, ja merkiksi Vesimies. Peruskartan puuhaava toiminnallisuus saa ohjaavaksi ideakseen
idealistisemman ja sosiaalisemman luonteen. Vesimiehen Kuu voi olla trendikäs ja innovatiivinen,
ja tältä pohjalta Nokian ihme on ymmärrettävissä. Me arvostamme teknologiaa, kun kumpikin
näistä kvinkunssimerkeistä on tekninen; tekstiviestien sukupolvi on saanut seuraajakseen
snappaajat ja whatsupit (sosiaalisen median palveluita). Kaikesta juroudestaan huolimatta
suomalaiset ovat yhteisöllisiä, ja tästä todistaa lukuisa määrä yhdistyksiä. Varsinkin varhaisempina
vuosina maastamme lähdettiin innokkaasti perustamaan ideaalisia kollektiiveja, Utopioita, kauas
maailmalle. Humanitäärinen työ on myös ollut kansakuntana meitä leimaavaa. Vesimiehen merkki
selittää oivaltavasti myös henkilökohtaisen reviirin tarpeen, sen miksi Suomessa bussia odotetaan
viiden metrin välein jonossa.

Käytetyllä peruskartalla nousun akseli
on Kaksosissa ja Dwadilla se tulee
Kauriiseen. Kaksosen kommunikatiivista
puolta on ollut vaikea istuttaa kansanluonteeseen, vaikka oppiminen on
meitä aina kiinnostanutkin. Kauriin
nousu antaa viitteitä tarpeesta selviytyä,
uskoa auktoriteetteihin, kunnioittaa
järjestystä. Suomalaisuudessa sirous ja
kepeys antavat yhä odottaa itseään
arkkityyppisen kansanluonteen tasolla,
mutta jurous, kömpelyys ja
vaatimattomuus ovat meillä aina olleet
alitajuisesti hallussa.
Kun nataalikartalla tekijä on aivan
merkin alussa, se säilyttää alkuperäisen
merkkinsä Dwadinkin tasolla. Suomen
kartalla tällaisia tekijöitä ovat ylempänä esitellyn Venuksen lisäksi Kauriin alussa sijaitsevat
Merkurius ja Kuun yläsolmu. On oireellista, että juuri Kauriin merkin tekijät pysyvät, ja näin
vahvistavat kansanluonteessa merkin piirteitä. Suomalainen ajattelu ja ilmaisu ovat kultivoituneet
koruttomaksi, tarkoituksenmukaisuuteen keskittyväksi ja emotionaalisesti etäisiksi. Suomen
Dwad-kartalla Kauriin painotus on huomattavaa, kun solmu saa vierelleen merkissä parhaiten
viihtyvän Saturnuksen. Kansakunnan suunnan ja tarkoituksen sävyssä on hidas ja kypsyttelevä
leima. Olemme sitkeätä ja katajaista selviytyjäkansaa, mutta osaamme liiankin hyvin itsetunnon
kolhuissa rypemisen ja itsesäälin (Kuun alasolmu ravussa). Kansanluonteemme syvimpiä piirteitä
ovat vakavuus ja vastuullisuus. Syntymäkartan Leijona-Saturnuksen ja Dwadin Kauriin hankaavassa
kulmassa on kansakuntana paljon työtä, kun emme taida vielä tällä saralla maalissa olla.
Suomen nataalikartan Neitsyen Mars joutuu Dwadeissa eroon Kuusta, eli seuraavaan Dwadiin
Kaloihin. Polaarimerkeistä löytyy samaa palvelun ja uhrautumisen teemoissa, mutta erityisen
vakuuttavaa kuvaa suomalaisten toiminnallisuudesta tämä ei anna. Saatamme olla helposti
höynäytettäviä, uskomme kirkkain silmin satuihin ja korkkaamme pullon murheeseen. Dwadin
realistinen kaurispainotus ei jätä paljoa tilaa Kalojen Marsin mielikuvitukselle. Tuntuu
osoittelevalta, että Dwad-kartalla juuri oinaan ja skorpionin merkit jäävät ilman tekijöitä, eli
Marsilla ei ole mitään hallittavaa sisimmän tasolla, sekä neitsyt, se merkki missä Mars
nataalikartalla on.
Jupiter siirtyy Kaksosista Leijonaan sisäisemmälle karttatasolle mentäessä, ja pääsee samalla
tavoin Dwadissa itselleen luontevampaan merkkiin kuten Saturnuskin. Jupiterin tarjoamat rohkeus
ja näyttävyys ovat mitä ilmeisimmin jääneet kaurisvoittoisella sisemmällä tasolla

tiedostamattomiksi potentiaaleiksi, joita ei olla osattu käyttää, koska Leijonan Jupiter asettuu
lähelle nataalikartan Neptunusta.
Ulkoplaneetoista Uranus ja Neptunus ovat Dwad-kartan tasolla sujuvasti Vaa’assa ja Pluto siirtyy
viereiseen Leijonan merkkiin. Kansallisen kollektiivin luonteessa nämä voisivat ilmentää tasa-arvon
ihannetta sekä sisäistä auktoriteettia. Kun syntymäkartan Pluto on alasolmulla, voi olla vaan
viisasta, että uho pysyy alitajuisena.
Dwad-kartta on laskennallinen ja symbolinen, ja siksi se karttana voi näyttää ”mahdottomalta”;
Auringon lähiplaneetat voivat joutua hyvinkin kauas Tähdestä, ja Meridiaaniakseli kääntyä
nurinpäin horisonttiin nähden. Suomen Dwad Keskitaivas on vielä mahdollisuuksien rajoissa
laskennallisen Meridiaanin kulkiessa Jousimiehestä Kaksosiin, toistaen nataalikartan horisontin
merkkejä. Keskitaivaasta kumpuaa samaa kuin nataalikartan Auringosta. Jos Dwadien
kvinkunssimerkit repivät sisimpäämme repaleille, antaa Keskitaivaan ja sisäisimmän minuuden ICakseli eheyden tuntua.
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