
Neljän Pilarin astrologia ja astrologiset tulkinnat 

 

 

Liki kaikkia maailman kulttuureja yhdistää kiinnostus ihmisen kohtalon 

tulkintaan ja ennusmenetelmiin. Kiinassa kehittyi aikanaan useitakin 

astrologisia menetelmiä, joista suosituimpia yhä tänä päivänä on Neljän 

Pilarin astrologia (pinyin Sizhù), joka tunnetaan myös nimellä Kahdeksan 

Merkkiä (pinyin Bazi).  

 

Neljä pilaria lasketaan ihmiselle 

syntymän vuoden, kuukauden, 

päivän ja kellonajan mukaan, sekä 

syntymäpaikan sijainnin mukaan. 

Neljä pilaria koostuu kahdeksasta 

merkistä, jotka muodostavat neljä 

taivaallinen runko – maallinen oksa 

pareja. Maallisten oksien alla on 

piilossa piileviä taivaallisia runkoja. 

 

 Syntymäkuukaudesta johdetaan nk. 

onnenpilarit, jotka lasketaan 

kymmenelle vuodelle kerralla. 

Miehille ja naisille on eri laskukaavat 

onnenpilareille. Neljän pilarin 

staattisen osan muodostavat neljä 

pilaria ja dynaamisen osan onnen 

pilarit. 

                                                             Fuxin patsas Langzhongissa                                   

 

Tulkinnassa huomioidaan tarvittaessa kunkin vuoden, kuukauden ja jopa 

päivän pilarit myös. Neljän pilarin astrologian avulla voidaan tulkita mitkä 

luonteenpiirteet ja taipumukset ovat vallitsevat, sekä mitkä jaksot elämässä 

ovat suotuisat tai haasteelliset. Kohtalon tulkitseminen on liian 

voimakasilmaisu käytettäväksi neljän pilarin yhteydessä. Neljän pilarin 

astrologian avulla voidaan tulkita esimerkiksi ihmiselle soveltuvia ammatteja 



tai itseilmaisukeinoja. Neljän pilarin kartasta voi löytyä myös viitteitä 

ajanjaksoista, jolloin aika on suotuisa parisuhteelle, tai milloin uralla on hyvät 

etenemismahdollisuudet.  

 

Päivänmestari kuvaa ihmisen perusluonnetta ja sitä tulkitaan suhteessa 

kartan muihin tekijöihin. Päivänmestari on päivän pilarin taivaallinen runko, 

joka mielletään ”itseksi” tai ”minäksi”. 

 

Kiinalaisesta horoskoopista ovat 

monille tuttuja ns. ”eläimet”, jotka 

kuvaavat maallisia oksia. Kustakin 

maallisesta oksasta löytyy piileviä 

taivaallisia runkoja, jotka 

paljastavat taitavalle tulkitsijalle 

päivänmestariin vaikuttavat 

sisäiset arkkityypit ja niiden 

keskinäiset suhteet, jotka kertovat 

paljon ihmisen piilevistä 

voimavaroista, tai heikkouksista, 

mutta myös toimintamalleista ja 

salatusta motivaatiosta. Nämä 

piiloon jäävät toimintamallit voivat 

olla tiedostamattomia, ne voivat 

olla henkilölle hyödyksi tai ne 

saattavat toimia vastoin henkilön 

etua, jolloin niiden tunnistaminen 

ja tiedostaminen auttavat 

muuttaman ihmisen asenteita ja 

toimintatapoja rakentavasti.  

Maallisen oksan Hai (Sika) patsas Hong Kongissa 

 

Näitä neljän pilarin kartan eri osien keskinäisiä suhteita tutkitaan yhdessä 

dynaamisen osan, eli onnenpilarien kanssa, jolloin saadaan kokonaisuus 

tulkintaan ja voidaan auttaa asiakasta haasteelliseksi koetussa 

elämäntilanteessa, tai askarruttavissa kysymyksissä.                                                                                        

 



 

Neljän pilarin staattisen kartan eri osat esimerkkikartassa. Kullakin maallisella oksalla on 

sekä ulkoiset, että sisäiset elementit ja polariteetit, joiden suhde päivänmestariin on 

ratkaiseva tulkintaa tehdessä.  

 

 

Neljän pilarin astrologiaa harjoitetaan perustuen kahteen eri toisistaan 

hieman poikkeavaan tapaan; kartat voidaan perustaa joko kiinalaisen 

aurinkokalenterin ja nk. jiazi-kalenterin yhdistelmään, jota itse käytän, tai 

kiinalaiseen kuukalenterin ja jiazi-kalenterin yhdistelmään. Nämä kaksi 

erilaista astrologista menetelmää muodostavat kaksi erillistä koulukuntaa, 

josta ensin mainittu, käyttämäni menetelmä, on ns. oikeaoppinen, Xu Zipingin 

reilu tuhat vuotta sitten kehittämä tekniikka, joka perustuu systemaattiseen 

neljän pilarin astrologian tutkimiseen. Kuukalenterin ja jiazi-kalenterin 

yhdistelmään perustuva menetelmä on kehittynyt alemman kansanluokan 

parissa, perustuen erilaisiin muistisääntöihin ja tulkinnassa hyödynnetään 

enimmäkseen horoskoopeista tuttuja ”eläimiä” ja niihin liitettyjä mielikuvia.  

 



En mielelläni tee ns. yleistulkintoja, vaan pyrin keskittymään rajattuun 

aiheeseen, siihen mikä hämmentää tai vaivaa asiakasta. Toivon saavani 

asiakkaalta aikaa kartan huolelliseen analyysiin, jotta voisin paneutua 

pulmallisten asioiden tutkimiseen ja puntarointiin, jonka jälkeen haluan 

keskustella asiakkaan kanssa ilmi tulleet asiat ja ongelmakohdat joko 

kasvotusten, tai puhelimitse. 

 

Käytän luotettavia karttaohjelmia neljän 

pilarin kartan ja onnenpilarien laatimiseen, 

mutta kaikki tulkinta on ns. käsityötä. Kaikki 

asiakkaan luovuttama tieto on ehdottoman 

luottamuksellista, samoin kaikki käsitellyt 

asiat. Nauhoitan keskustelut ja tulkinnan ja 

lähetän asiakkaalle ne mp4 muodossa 

sähköpostitse, tai asiakas voi itse 

nauhoittaa, esimerkiksi puhelimitse tehdyt 

tulkinnat.  

                                                                                    Kuva wikipedia: Dunhuang tähtikartta                                                                             

Asiakas voi halutessaan tilata korvausta vastaan tiivistetyn kirjallisen raportin 

tulkinnasta (enintään 2 sivua). Asiakas voi epäselvyyksien tullessa aina 

kääntyä puoleeni lisäselvitystä pyytäen. Astrologisista tulkinnoista veloitan 

asiakastapaamisesta (myös puhelimitse käydyistä) voimassa olevan 

hinnaston mukaisesti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai mahdollisia 

matkakuluja, mikäli sovimme tapaamisen toimistoni ulkopuolella. 

 

Laskutan tulkinnoista erillisellä laskulla, jonka lähetän sähköpostitse tai 

postitse. Laskutusperiaatteista annan tarvittaessa lisätietoja ennen tulkintaa. 

Neljän pilarin astrologista tulkintaa varten tarvitsen henkilön 

syntymäajan, kellonajan, syntymäpaikkakunnan ja sukupuolen. Lisäksi 

tarvitsen yhteystiedot (puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen). Pyytäessä 

astrologista tulkintaa toivon asiakkaan kertovan mikä elämänalue kaipaa 

tarkastelua ja miksi. Saatuani kyllin yksityiskohtaista tietoa voin auttaa 

paremmin.  

 

Yhteystietoni: paula@noctiluca.fi   040 5502205 (klo 17 - 19 arkisin,          

10 – 15 lauantaisin) 


