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Sissejuhatus

Ü

kski muu igapäevaselt tuttav kujutis
ei suuda võistelda Kuu, meie Maa
kauni kaaslase võluga ega kannustada
rohkem meie fantaasiat ja kujutlus
võimet. Kõikide rahvaste folklooris lei
dub Kuu iga faasi ja põgusa muutuse
kohta rohkesti tõlgendusi ja endeid.
Varase inimkonna jaoks sai Päikese
harjumuspärane ja ette ennustatav iga
õhtune kadumine ja hommikul uuesti
ilmumine kalendri ning aastaaegade läh
tepunktiks. Kuu oli aga hoopis salapära
sem nähtus.
Kummalise ja müstilise Kuu muutlik
kuses puudub endastmõistetav ilmumis
muster. Ühel õhtul täidlane ja meelas,
teisel kõhn sirp; vahetevahel kõrgel tae
vas, teinekord aga madalal silmapiiri
kohal. Mis veel imelikum: mõnikord
ilmub kahvatumast kahvatum Kuu välja
päise päeva ajal, trotsides Päikest, mis ta
nähtamatuks muudab; mõnel ööl aga ei
tule üldse nähtavale. Polegi siis ime, et
Luna on inimkonna südant kütkestanud
ja kujutlusvõimet ergutanud.

Kuu mõju
Kuu mõju meie elule on tohutu. Pea
aegu igas kalendris on igakuiselt kirjas
noorkuu ja täiskuu sünd. Inimesed istu
tavad ja pügavad taimi ning korjavad
vilju sobiva Kuu faasi ajal. Kuupõhised
ilmaennustused tunduvad olevat sama
paikapidavad kui „teaduslikumad” ilmaprognoosid.
Kahvatu kuu toob vihma,
punane kuu toob tuult,

valge kuu aga ei too ei vihma ega
lund.
Ladina vanasõna (Clarke, 1639)
Kuu sunnib meid oma rütmiga kaasa
võnkuma, ajab meid „hulluks”, paneb
armuma ning võib muuta isegi libahundiks.
Ei ole teised süüdi ses kui Kuu:
ta tuleb maale ülemäära ligi
ja inimesed hulluks teeb.
Shakespeare, Othello, V, ii
(Jaan Krossi tõlge)
Tavapärane teaduslik suhtumine, mis
heidab astroloogia kõrvale põhjendu
sega, et planeedid ei saa meie elu mõju
tada, kuna on selleks liiga kaugel, ei pea
Kuu osas paika. On vaieldamatu fakt, et
Kuu avaldab meie planeedi vetele tõusu
ja mõõna näol võimast mõju. Kuna ini
mese füüsiline keha koosneb peamiselt
veest, siis on loogiline järeldada, et Kuu
peab paratamatult mõjutama ka inimeste
käitumist – selle tõestamiseks tehakse
üha rohkem tõsiseid uurimusi.
KUU FAASID

Kuu teeb Maa ümber täistiiru 29,53
päevaga. Seda nimetatakse lunaarkuuks.
Kuu faasid, alates Kuu loomisest ehk
mustast Kuust kuni täiskuuni, toob esile
päikesevalgus, mis langeb alati ainult
ühele Kuu poolele, jättes teise külje
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pimedusse. Kuju, millisena me Kuud
selle eri faasides tajume, sõltub Kuu
asendist Maa ja Päikese suhtes. Alloleval
joonisel näeme Kuu orbiiti ja Kuu eri
nevate faaside positsioone.

8. kuu

Kuu faaside sümboolika
Kuu tsüklit annab suurepäraselt võrrelda
taime arenemisega: seeme idaneb, taim
kasvab, õitseb ja viljub, seejärel tasapisi
hääbudes, olles saatnud maailma uued
seemned, mis uinuvad kevadeni ja siis
ärkavad.

loomine ehk must kuu

Tsükli lõpus paikneb Kuu täpselt Maa ja Päikese vahel.
Järelikult ei lange Kuu meiepoolsele küljele üldse valgust
ning seega me Kuud ei näe. Kui Maa, Kuu ja Päike
asuvad täpselt ühel joonel, toimub päikesevarjutus.
1. noorkuu

7. vanakuu

Kuu alustab oma teekonda
itta liikudes ning umbes
kolme päeva pärast ilmub
ta paremal küljel nähtavale
kitsas Päikesest valgustatud
sirp. Kuu valgustatud ala
suurenemist nimetatakse
Kuu kasvamiseks.
2. esimene

PÄIKE

6. viimane
8

veerand

Järgmise kolme ja poole
päeva jooksul kasvab kuusirp
laiemaks, kuni kogu poolring
on valgustatud. Kuu on
liikunud üheksakümmend
kraadi edasi ja läbinud
esimese veerandi oma
teekonnast.
3. kasvav

kuu

Kuu jätkab kasvamist, kuni
valgustatud on kolmveerand
selle pinnast. Me nimetame
seda kasvavaks Kuuks.

Teekonna jätkudes näeme
peegelduvat valgust üha
vähem ja vähem, kuni Kuu
vasakusse serva jääb vaid
kitsas sirp. Seda nimetatakse
kahanevaks Kuuks.
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5. kahanev

MAA

3

veerand

Mõne päeva pärast on
Kuu jälle poolenisti varjus,
poolenisti valguse käes.
Seekord on aga valgustatud
sõõri vasak pool. Kuu on
jõudnud oma teekonna
viimasesse veerandisse.

5

4
4. täiskuu

Iga ööga paisub kasvav Kuu ümaramaks, kuni paikneb
täpselt Päikese vastas ja on tervenisti valgustatud.

kuu

Nüüd alustab Kuu oma tsükli
teist poolt, aegamisi valgus
väheneb. Seda nimetatakse
Kuu kahanemiseks. Kolme
ja poole päeva pärast kaob
täiuslik valgussõõr. Seda
faasi nimetatakse kahanevaks
Kuuks.
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Kuu iga faas sarnaneb taime elutsükli
järgmiste staadiumitega:
– esimesed võsud murra
vad kevade hakul läbi külma kõva mulla.
2. ESIMENE VEERAND – taim kogub
jõudu, arenevad lehed.
3. KASVAV KUU – taim kosub päikese
käes ning loob pungad.
4. TÄISKUU – pungad löövad päikese
soojuse mõjul lahti, taim õitseb.
5. KAHANEV KUU – õielehed pudenevad
ning asenduvad küpseva viljaga.
6. VIIMANE VEERAND – lehed ja viimased
õied langevad, alles on vaid kuivavad
seemnekuprad.
7. VANAKUU – seemnekuprad avanevad,
puistates seemned alla mullale.
8. KUU LOOMINE: MUST KUU – Maa jõud
koguneb seemnetesse, mis viibivad kogu
talve ooteseisundis.
1. NOORKUU

Me kõik oleme sündinud Kuu teatud
faasi ajal ja väljendame oma olemust osa
liselt selle faasi väärtuste kaudu. Näiteks
on inimesed, kes sisenesid ellu kasvava
Kuu ajal, sageli moevoolude algatajad ja
suunajad. Täiskuu ajal sündinud igatse
vad rambivalgust ja jõuavad ühel või tei
sel viisil lavale. Kahaneva Kuu inimesed
külvavad seemneid tuleviku jaoks, mida
nad ei pruugi ise kunagi näha. Just
nemad istutasid sadu aastaid tagasi tillu
kesed puud, millest nüüd on kasvanud
suured metsad.
Oma sünniaja Kuu faasi kindlaks
määramiseks tuleb veidi arvutada, ent
paljud astroloogid pakuvad sündimise
kuupäeva, aja ja koha alusel koostatud
kaarte, kus see informatsioon on olemas.

Ka internetis leidub rohkesti kohti, kus
see teenus on kas lausa tasuta või maksab
minimaalselt.
Kui teate Kuu faasi, mille ajal te sün
disite, märkate tõenäoliselt, et elu kul
geb üldiselt märksa sujuvamalt, kui Kuu
igakuiselt sellesse faasi jõuab. Ka võite
täheldada, et kui Kuu faas on opositsioo
nis teie sünnikuu faasiga, kogete pingeid.
Nii nagu teatud kuufaasi ajal sündi
nud inimesed esindavad selle faasi oma
dusi, on ka Kuu konkreetse tsükli ajal
toimuvad sündmused selle faasi värvin
guga ning mõned ettevõtmised sobivad
Kuu mõningate faasidega paremini kui
teised. Näiteks on täiskuu parim aeg
projektide õitsenguks ja edenemiseks;
samas kui Kuu loomise ajal on parem
algatused kõrvale jätta ja oodata, kuni
aeg küps. Kuu faaside kujundeid on
lihtne mõista ja neid saab esitatud küsi
musega seoses hõlpsasti tõlgendada.

Kaheksa Kuu faasi
isiksustüübid
1. N oorkuu
Inimesed, kelle sünnikaardi sodiaagiringil
asub Kuu 45–90 kraadi Päikesest eespool,
on noorkuu esindajad. Kui olete sündinud
selle faasi ajal, on teil tugev tegutsemis
impulss ja vajadus ennast kehtestada.
Silmapaistev soov midagi uut ette võtta
avaldub sageli vajadusena mineviku eest
põgeneda. On hetki, mil tunnete, et
varasemad elukogemused teid alateadlikult
rõhuvad.
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2. E simene veerand
Inimesed, kes on sündinud ajal, mil Kuu
asus sodiaagiringil 90–135 kraadi
Päikesest eespool, on Kuu esimese vee
randi esindajad. Kui olete sündinud selle
faasi ajal, vajate eneseteostuseks või
motivatsiooni kogemiseks juhtivat või
jõulist tegevust. Te olete isik, kes tajub,
kui tähtis on luua kindel tugiraamistik
turvalise tuleviku jaoks, ehkki te näete
rõõmuga uute paremate meetodite võitu
ja vanade murenevate ehitiste kadu. Te
olete pigem alusepanija, mitte unistaja.

5. K ahanev K uu
Inimesed, kes on sündinud ajal, mil
kahanev Kuu asus sodiaagiringil 135–90
kraadi Päikesest tagapool ehk siis kolm
ja pool kuni seitse päeva pärast täis
kuud, on kahaneva Kuu esindajad. Kui
sündisite selle faasi ajal, on teis oskust
õpitut ja kogemusi praktiliselt kasutada.
Ka võite olla edukas teiste inimeste või
nende töö tunnustamisel, väärtustamisel
ja edendamisel. Te oskate propageerida
ja populariseerida kõike, mida väärtustate.

3. K asvav K uu
Inimesed, kes on sündinud ajal, mil
Kuu asus sodiaagiringil 135–180 kraadi
Päikesest eespool, on kasvava Kuu esin
dajad. Kui olete sündinud selle faasi
ajal, peate tähtsaks isiksuslikku kasva
mist ja arenemist. Tunnete vajadust
pakkuda ühiskonnale midagi tähendus
rikast ja väärtuslikku ning olete valmis
selle nimel pingutama. Selged sihid on
teie jaoks elus väga olulised, teie terav
mõistus eelistab väärika eesmärgiga
seostuvaid ideid.

6. V iimane veerand
Inimesed, kes on sündinud ajal, mil
kahanev Kuu asus 90–45 kraadi Päikesest tagapool, on Kuu viimase vee
randi esindajad. Kui sündisite selle faasi
ajal, tunnete vajadust teostada oma ideoloogilisi uskumusi igapäevaelus. Isiklikes ja ühiskondlikes suhetes kaldute
klammerduma hoiakutesse ja põhimõtetesse, mille pooldamine tundub
kohustuslik. Olete inimene, kes on val
mis töötama tuleviku nimel, sarnanedes
vanakuu esindajatele, kes istutavad puid
tulevaste põlvkondade jaoks.

4. T äiskuu
Inimesed, kes on sündinud täiskuu ajal
ning kolme ja poole päeva jooksul pärast
seda, on täiskuu esindajad. Kui olete sel
ajal sündinud, tunnete vajadust viibida
üldsuse silme all, saada saavutatu eest
kiita ja näha, et teie saavutused mõjuta
vad maailma. Te mõistate alati objek
tiivselt ja selgelt seost isiklike ja ühiskondlike tegurite vahel.

7. V anakuu
Inimesed, kes on sündinud kolm ja pool
päeva enne Kuu loomist, on vanakuu
esindajad. Kui olete sündinud selle faasi
ajal, omate peaaegu prohvetlikku tulevi
kutunnetust. Sotsiaalse ettemääratuse
taju on tugev, liigute oma elu eesmärgi
suunas. Emotsioonid on üsna jõulised ja
intuitsioon hästi arenenud.
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8. K uu loomine ehk must K uu
Inimesed, kes on sündinud Kuu loomise
ajal ja kuni kolm ja pool päeva pärast
seda, on musta Kuu esindajad. Kui olete
sündinud selle faasi ajal, olete suhetes
teiste inimeste ning ühiskonnaga subjek
tiivne, impulsiivne ja emotsionaalne.
Teil on sageli raske eristada unistusi
tegelikkusest ning te tajute ümbritsevaid
inimesi pigem enda kujutlustele vasta
valt, mitte nendena, kes nad tegelikult
on. Olete algataja, kes mõjutab ümbrus
konda – teie tänaseid tegusid hakkavad
teised homme kordama. Teile meeldib
uusi asju alustada ja kui selleks tuleb
vanast pahnast loobuda, seda parem.

Elemendid
Astroloogias ja sümboolikas üldiselt
esindavad neli elementi – tuli, maa, õhk
ja vesi – loomingulist, materiaalset,
mentaalset ja emotsionaalset mõju.
Kui Kuu liigub ümber Maa, liigub
Kuu samal ajal ka 30 kraadi pikkustel
lõikudel mööda ekliptikat, mida astro
loogid nimetavad sodiaagiks. Kuu läbib
ühe märgi ligikaudu kahe ja poole päe
vaga, lõpetades teekonna läbi kaheteist
kümne sodiaagimärgi lunaarkuu jooksul.
Igas oma faasis asub Kuu erinevas sodiaa
gimärgis ning see määrab, milline neljast
elemendist hakkab faasi valitsema.
Igale sodiaagimärgile vastab üks element:
Tuli – Jäär, Lõvi, Ambur
Maa – Sõnn, Neitsi, Kaljukits
Õhk – Kaksikud, Kaalud, Veevalaja
Vesi – Vähk, Skorpion, Kalad

T ule

elemendiga

seotud küsimused

Loomingulisust mainides peetakse tihti
lugu silmas kauneid kunste, ent küsimus
sellega ei piirdu. Me oleme kõik loojad,
kuna osaleme sündmuste käivitamise
protsessis – teeme midagi, mida varem ei
olnud olemas, rakendame energiat oma
kujutluste muutmiseks käegakatsutavaks
tulemuseks. Iga inimene on loomingu
line, ka ärimees, kes näeb potentsiaalset
turgu ja hakkab pakkuma kaupa või tee
nust, mida siiani olemas polnud. Kui
algatate mingi tegevuse, lööte palli vee
rema või peate end vastutavaks tegevus
kava elluviimise eest, siis rakendate oma
loomingulisust – aktiveerite tule ele
mendi iseendas. Kõikide loominguliste
ettevõtmiste algatuslikkus ja visionäär
likkus viitavad intuitiivsusele, mida tuli
esindab: teada midagi, enne kui see
juhtub.
• Tule märksõnad: loominguline töö, ette
võtmiste algatamine, võistlemine, entu
siasm, elevus, liialdamine, mängulust,
kirg, poosetamine, meelelahutus.
• Kuu tulefaasi kaardid on punased.
M aa

elemendiga

seotud küsimused

Maa element hõlmab kõike, mis on füü
siline ja kombatav: kodu, raha, omand,
valdus, varandus. See viitab ka teie füü
silisele kehale – milline on teie välimus,
milliseid riideid te kannate, millist toitu
sööte – ja loomulikult räägib teie tervi
sest. Suguvõsa vaist on meis tugev, isegi
sel määral, et me peame teisi inimesi
enda omandiks: maa element hõlmab
perekonda, sõpru, lapsi ja kolleege. Maa
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esindab kõike, milles on võimet kasvada.
Kodude, paleede, ärimaailmade ja
impeeriumide ehitamine kuuluvad kõik
maa elemendi mõjusfääri. Maa element
räägib teie mõjuvõimust, sotsiaalsest sei
sundist, oskustest ja saavutustest.
• Maa märksõnad: süsteem, seadus, rutiin,
äri, kindlustus, hüpoteek, säästud,
pärand, traditsioon, tagapõhi, ehitamine,
aiandus, põlluharimine, pangandus.
• Kuu maafaasi kaardid on rohelised.
Õ hu

elemendiga

seotud küsimused

Õhu element hõlmab kõike mõistusega
seonduvat: lai valik ideid, loogiline ja
kujutlusvõimeline mõtlemine, õpeta
mine, õppimine, teistega suhtlemine;
kirjutamist, meediat, lepinguid ja
kokkuleppeid puudutav. Õhk hõlmab
ka seltskonnaelu kerglasemaid tahke –
pidusid, kohtumisi sõpradega, seltskond
likke sündmusi, pidustusi jne. Kuna õhu
element valitseb suhtlemist, haarab see
ka kõikvõimalikke liikumisi ja kontakte
nagu telefonikõned, elektronpost, kirja
vahetus ja lühireisid, samuti mõtteränna
kuid kõige laiemas mõttes – õppimine,
hariduse omandamine, meedia, TV.
• Õhu märksõnad: ideed, leiutamine,
mõistus, kontseptsioon, mitmekülgsus,
selgitamine, loogiline põhiprintsiip,
koosolekud, arutelud, lepingud.
• Kuu õhufaasi kaardid on kollased.
V ee

elemendiga

seotud küsimused

Vesi esindab meie elu emotsionaalset
aspekti. Armastus, vihkamine, iha, vasti
kus, mõnu, valu – see element tegeleb

meie tunnetega. Vee element kirjeldab
emotsionaalseid lähisuhteid, perekonda,
armsamaid, rivaale, isegi vaenlasi. Vesi
sümboliseerib hoiatavaid eelaimusi,
hirme, mälestusi ja nostalgiat, ent eel
kõige esindab vesi alateadvust. Seetõttu
on vee element kaasatud kõikidesse teisi
elemente puudutavatesse küsimustesse.
Vee sümboolika peegeldab seda, mis
kuju te võtate ja kuidas kohaldate oma
tundeid kõikvõimalike anumatega, mil
les end leiate. Emotsioonid liiguvad sisse
ja välja nagu vesi, tulevad ja lähevad
nagu tõus ja mõõn, nad loksuvad keeru
liste olukordade ümber ja, eelkõige, ei
kao kuskile. Kujutluspilt ka kõige kõve
mat kaljut uuristavast veest viitab sellele,
et tegu on väga visa ja võimsa elemendiga.
• Vee märksõnad: armastus, vihkamine,
viha, tundmus, osavõtlikkus, õrnus,
pettumus.
• Kuu veefaasi kaardid on sinised.

Elementide ja Kuu faaside
ühendamine
Komplektis on kolmkümmend kaks
Kuu faasikaarti, mis hõlmavad kaheksat
Kuu faasi kõigis neljas elemendis. Need
on paki kõige tähtsamad kaardid, ühen
dus ennustamise ajal taevas liikuva
Kuuga (vt lk 16). Nad on ennustamis
süsteemina ainulaadsed ja saavad meile
teada anda, millal miski minevikus aset
leidis ja millal toimub samalaadne sünd
mus tulevikus.
Kui olete Kuu kaheksa faasi tähendu
sed selgeks saanud, ei valmista nende
tõlgendamine vastavate elementide
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valgusel enam raskusi. Element viitab
kontseptsiooni fookusele, samas kui Kuu
faas kirjeldab arenguetappi teel seemnest
viljani.
Näiteks tähendab noorkuu maa mär
gis materiaalse julgustüki esimesi võrseid
(ehk algust), võib-olla finantsprojekti
algust. Täiskuu vee märgis viitab emot
sionaalse suhte või tunde õitsengule,

võib-olla tulevad teie tunded avalikuks.
Vanakuu tule märgis külvab loomeprojekti seemneid, millel on määratud
teostuda kunagi hiljem, võib-olla hoi
takse kavatsust sobivama ajani varjul.
Kuu viimane veerand õhu märgis võib
tähendada revisjoni või mõne varem toi
minud idee uut esitlemist, ehk varasema
edu ärakasutamist.

KUU FAASIKAARTIDE KIIRVÕTI

1
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Põhikombinatsioonid on lihtsad ja
kui end natuke proovile panete, saate
tunni-kahega Kuu faasikaartide tõlgen
damise selgeks.
KUU MAJAD

Kuu majad mängivad tähtsat rolli maailma
paljude paikade astroloogias ja on ilmselt
pärit astroloogia varasest arenguperioo
dist, mille alus oli pigem Kuu kui Päike.
On tõendeid, et Babülonis ja Egiptuses oli
astroloogia Kuu-põhine ja et isegi Rooma
ajal kasutas keiser Augustus müntidel
mitte oma päikesemärki, vaid hoopis
kuumärki, milleks oli Kaljukits.
Et Kuu rändab mööda sodiaagi 360kraadist ringi, saame selle jagada kahe-

kümne kaheksaks osaks, iga osa võrdub
ligikaudu Kuu päevase teekonnaga lunaarkuus. Iga kahekümne kaheksandik ongi
üks Kuu maja ning katab sodiaagiringil
12 kraadi 51 minutit. Ükskõik millises
faasis on Kuu, viibib ta alati ka ühes oma
majadest (vt joonist all vasakul).
Traditsiooniliselt jaotatakse iga sodiaagimärk kolmeks 10-kraadiseks alajaotu
seks. Iga kümnekraadist lõiku valitseb üks
selle elemendigrupi kolme märgi kolmest
planeedist. Näiteks vaatleme tule elemendi
Jäära märki: esimest 10 kraadi valitsevad
Jäär ja planeet Marss. Teist kraadikümmet
valitsevad Lõvi ja Päike, kolmandat
Ambur ja Jupiter. Kuu maja võtab üle seda
valitseva sodiaagimärgi ja planeedi omadu
sed. Suuremalt jaolt on Kuu majadel kahe
märgi omaduste kombinatsioon.

Sisemisel ringil näeme kahtteist sodiaagimärki. Keskmine
ring näitab iga märgi kolme dekaadi ja neid valitsevaid
planeete. Väline ring näitab Kuu 28 maja.
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sissejuhatus

Kuu majakaarte on komplektis kaks
kümmend kaheksa. Kaardi nimetus
annab võtme tähenduse mõistmiseks.
Kogemuste lisandudes suudate tähen
dust tajuda vaid kaardil kujutatu põhjal.
Kuu majade olemuse määrab ära astro
loogia, iga kaart on varustatud sisusele
tusega. Kuu faasi ja Kuu maja tähenduste
ühendamine annab ennustamisel roh
kesti tõlgendusvariante.

JUMALANNAD

Jumalate ja jumalannade panteonis on
jumalad reeglina seotud Päikese ning
jumalannad suuremalt jaolt Kuuga. Klas
sikalised lood jumalannadest räägivad
nende võimust elu ja surma üle ning äär
muslikust loomusest: nad võivad olla
ülimalt kaastundlikud ja armastavad, aga
ka üdini vaenulikud ja kurjad. Nad esinda-

KUU MAJAKAARTIDE KIIRVÕTI
MAJA

ALGUS

LÕPP

1. VULKAAN
2. MUUSIK
3. LOSS
4. KIVI
5. RATAS
6. SILD
7. KÜLALINE
8. RÜÜTEL
9. KANN
10. ALLIKAS
11. FORTUUNA
12. LANGUS
13. ALTAR
14. SKEPTER
15. BUKETT
16. UKS
17. MÕÕK
18. OHVERDUS
19. KAKS TEED
20. KURISTIK
21. DUELL
22. PULM
23. PIHTIMUS
24. MASK
25. MÄSSAJA
26. VANG
27. GURU
28. MAGAJA

00.00
12.51
25.43
08.34
21.26
04.17
17.08
00.00
12.51
25.43
08.34
21.26
04.17
17.08
00.00
12.51
25.43
08.34
21.26
04.17
17.08
00.00
12.51
25.43
08.34
21.26
04.17
17.08

12.51
25.43
08.34
21.26
04.17
17.08
00.00
12.51
25.43
08.34
21.26
04.17
17.08
00.00
12.51
25.43
08.34
21.26
04.17
17.08
00.00
12.51
25.43
08.34
21.26
04.17
17.08
00.00
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Energia koondamine
Oivaline võimalus
Himudele alistumine
Jäikus, klammerdumine
Kasulikud tutvused
Kompromiss, ootamatu ühisosa
Ootamatu suhe
Vaistlik kaitse
Teiste abistamine
Annete jagamine
Iseäranis hea õnn
Vajadus uuesti alustada
Pessimism, võõrad ootused
Soov silma paista
Lubamatu armulugu või suhe
Ootamatu otsus, uus võimalus
Kättemaksumõtted
Äärmuslikud emotsioonid
Hingeline elevus
Tormakus, hulljulge otsus
Konkurents
Kohandumine, teesklus
Usalduslik vestlus
Keegi varjab midagi
Vaidluse põhjustamine
Soov põgeneda
Inspiratsioon, vabanemine
Hoiatav eelaimus, kahtlused

ELEMENT
Tuli
Tuli
Tuli/Maa
Maa
Maa/Õhk
Õhk
Õhk/Vesi
Vesi
Vesi
Vesi/Tuli
Tuli
Tuli/Maa
Maa
Maa/Õhk
Õhk
Õhk
Õhk/Vesi
Vesi
Vesi/Tuli
Tuli
Tuli/Maa
Maa
Maa
Maa/Õhk
Õhk
Õhk/Vesi
Vesi
Vesi/Tuli
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sissejuhatus

vad häid ja halbu omadusi, mis on meis
kõigis olemas.
Igal jumalannal on astroloogiline
märk vastavalt temaga seotud aastaajale.
Nii liiguvad noored alustavad valged
jumalannad läbi kevadiste märkide:
Kalad, Jäär, Sõnn ja Kaksikud. Küpsed
toetavad punased jumalannad liiguvad
suvel läbi Vähi, Lõvi, Neitsi ja Kaalude.
Hävitavad mustad jumalannad alustavad
Skorpioni märgis ja liiguvad läbi
Amburi, Kaljukitse ja Veevalaja märgi.
Kui tõmbate ennustusseansil kaarte
lauale ladudes välja jumalanna kaardi,

tähendab see, et sama jumalanna valitseb
esitatud küsimust. Ta on kui kaitseingel
või haldjast ristiema, kes tegutseb teie
huvides. Iga jumalanna esindab kõige
tõhusama tegutsemisviisi eri tahku. Temalt tuleb teil õppida. Ta näitab teile,
kuidas peaksite tegutsema, et leida oma
küsimusele või probleemile soovitud
lahendus. Et nende jumalannadega sõb
raks saada, võiksite valida igal hommikul
huupi ühe jumalanna kaardi. Päeva
jooksul saate jälgida, kuidas kajastuvad
tema omadused teie elusündmustes.

Jumalannade ratas
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PUNANE
KUU

A
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LI



MUST
KUU

VALGE
KUU

Valged jumalannad
Ištar – Kalad
Artemis – Jäär
Venus – Sõnn
Athena – Kaksikud

TH



A
YJ

KALI



FR
E

KATE
HE

SU
RM

ÄI

ND
SÜ
S
A
TA

Jumalannade
astroloogilised märgid

S

Punased jumalannad
Hera – Vähk
Isis – Lõvi
Demeter – Neitsi
Gaia – Kaalud
Mustad jumalannad
Lilith – Skorpion
Kali – Ambur
Hekate – Kaljukits
Freyja – Veevalaja
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Kuu faasid
K uu hetkeseis
Valige enne küsimuse esitamist esmalt
Kuu hetkeseisu kajastav kaart, mis ühendab meid ennustamise ajal taevas oleva
Kuu jõu ja meeleoluga. See kaart valitseb
kogu ennustusprotsessi. Kui Kuu on
ennustamise ajal kasvavas faasis, esindab
kaart alati võimet kasvada ning viitab
edule. Kuu kahaneva faasi ajal peavad
asjad kõigepealt lõplikult alla käima ja
soikuma, enne kui saavad uueneda. Kuu
hetkeseisu leiate Kuu tabelitest, kust saate
teada ka vastava elemendi ning sodiaagimärgi, milles Kuu viibib. See võimaldab
tõlgendamist täpsustada, määrab kogu
ennustamisprotsessi tooni ning annab
värvingu kõikide teiste kaartide tõlgendamisele.
K uu faasikaartide ajastamine
Teised lauale laotud Kuu faasikaardid
esindavad kas minevikku või tulevikku.
Mõlemal juhul leitakse otsitav ajalõik Kuu
tabelitest. Näiteks kui minevikus toimunud sündmust esindava kaardina tõmmatakse pakist noorkuu vee elemendis,
leiame Kuu tabelitest kõigepealt kuupäeva, mil Kuu oli eelmine kord samas
faasis. Tihtipeale võis see olla mitu kuud
tagasi.
Teeme näiteks „Kolme kaardi ennustuse” 5. detsembril 2016. aastal. Kuu tabelist näeme, et sel päeval on noorkuu maa
elemendis ja Kaljukitse märgis. Segame

Kuu faasikaartide paki ja tõmbame sellest
mineviku esindajaks täiskuu vee elemendis ja tuleviku jaoks kahaneva Kuu õhu
elemendis.
Täiskuu vee elemendis viitab minevikuga seoses tähtsa emotsionaalse sündmuse õitsengule või ilmsikstulekule.
Millal see oli? Uurime tabelit ja leiame, et
eelmine selline täiskuu oli Kalade märgi
all. Siit saame järgmise lisatõlgenduse
(vt lk 44): „See on [Kalade] eufooriline
aeg. Kõik, mida ette kujutati, on osutunud tõeks. Armusuhte korral on oht, et
tõstate armastatu liiga kõrge pjedestaali
otsa.”
Nüüd on meil mineviku kohta rohkem informatsiooni, mis ühendab meid
vahetult selle kuupäeva Kuuga.
Seejärel uurime tulevikku puudutavat
kaarti: kahanev Kuu õhu elemendis.
Vaatame tabelist, millal on järgmine kahanev Kuu samas elemendis – see on
14. veebruaril ja Kaalude märgi all, seega
saame seda tõlgendada järgmiselt: te olete
ennast tõestanud ja võite nüüd nautida
oma hea maine vilju. Teid hinnatakse ja
austatakse minevikus saavutatud edu tõttu.
Seega, ükskõik milles küsimus ka oli,
oleme nüüd kindlaks teinud probleemi
lahenemise aja (vt lk 37).
Niisiis on faasikaartide abil võimalik
liikuda Kuu tabelites nii edasi kui tagasi
ning leida üles nii järgmine kui eelmine
Kuu ilmumise aeg samas faasis.

kuu faasid

1. N oorkuu
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tule märgis

Võrsed • Impulss

Noorkuu
tule märgis

V õrsed

I mpulss

N

oorkuu kitsas sirp tule elemendi mõjusfääris on kuumavereline ja impulsiivne. Selle perioodi juhtmõte on „Ei
kannata oodata”, mis sunnib kõiki läbematu erksusega tegutsema. Optimism ja
entusiasm, mida on selles faasis külluslikult, võimaldavad käivitada kõige loomingulisemaid ettevõtmisi.
Kui see kaart on Kuu tabeli kohaselt
hetkekuu, siis annavad alljärgnevad sodiaagimärgid lisatõlgenduse.
kuu jääras – kujutlus on olemas, energia
on kohal, mida kõik ometi ootavad? Kuu

selles faasis olete kindel, et kedagi teist
polegi vaja, te teete asja ära omal moel!
kuu lõvis – selle perioodi jooksul on teil
innukas soov projekti eest vastutada või
tegevust juhtida. Olete elavalt huvitatud
sellest, et kõik teaksid, mida te teete, ja
teid selle eest hindaksid.
kuu amburis – teie silmad klammerduvad
silmapiiri ja võib-olla siis, kui kohale
jõuate, juba järgmisesse! On lootustäratava
rännaku aeg.
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2. E simene

veerand tule märgis
Lehed • Konkurents

Esimene

veerand

T uli

L ehed

K onkurents

K

ui Kuu kasvab poolkuuks tule
e lemendis, 90 kraadi Päikesest, on tal
üks näopool valguses ja teine varjus ning
kõik on tasakaalus. Kuid tule elemendi
jaoks jääb sellest väheks. See faas tekitab
tungiva soovi olukorda enda kasuks pöörata ning tugevdab võidutahet.
Kui see kaart on Kuu tabeli kohaselt
hetkekuu, siis annavad alljärgnevad
sodiaagimärgid lisatõlgenduse.
kuu jääras – kõige agressiivsem poolkuu
faas. See on aeg, mil muutub äärmuslikuks kihk võita ning tasalülitada iga-

sugune edasiliikumist takistav vastupanu ja
opositsioon.
kuu lõvis – eeldate, et kogu vastupanu
jääb teie ilmselgele väärtusele alla. Te
teate, et teil on omamoodi jumalik õigus
edu saavutada!
kuu amburis – tõde otsides näete nüüd
eespool valgust. Pole oluline, kui tuleb ka
mõnele varbale astuda või kiirustades paari
õlga müksata – kõige tähtsam on kohale
jõuda.

kuu faasid

3. K asvav K uu
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tule märgis

Pungad • Individuaalsus

Kasvav Kuu
T uli

P ungad

I ndividuaalsus

K

uu valguse kasvades kaovad teelt kõik
võistlejad ning te mõistate, et valitud
suund on vältimatu ja eriline. Selle Kuu
faasi ajal tunnete tugevat survet teostada
oma saatus lõplikult.
Kui see kaart on kuu tabeli kohaselt
hetkekuu, siis annavad alljärgnevad
sodiaagimärgid lisatõlgenduse.
kuu jääras – olete täielikult pühendunud
käsilolevale ettevõtmisele. Praegu ei saa
miski teie edasiliikumist takistada, soov
tulemuseni jõuda on kõikehõlmav.

kuu lõvis – praegust aega võiks võrrelda
näidendi peaprooviga. Kõigil on tekst
peas ja vajalikud sammud selged, pole vaja
muud kui veidi viimast lihvi ja erakordne
etendus võib alata.
kuu amburis – nüüd, mil teekonna lõpp
juba paistab, vallutab teid vältimatu kurbus ning te hakkate mõttes kavandama
järgmist projekti.

