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ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE
KARTTAPIIRROS
Karttaruudussa ovat sinun syntymätietosi.
Kartan sisäkehällä näkyvät numerot merkitsevät astrologisia huoneita eli elämänalueita seuraavasti:
1.huone=persoonalliset valmiudet ja minäkuva
7.huone=ihmissuhteet, parisuhde, rakkauselämä
2.huone=henkiset voimavarat, raha, omaisuus
8.huone=sisäinen uudistuminen, yksinäisyys, kuolema
3.huone=kommunikaatio, naapurit, sisarukset
9.huone=tietoisuus, filosofiat, uskonto, matkustaminen
4.huone=syvin alitajunta, koti, perhe ja turvallisuus
10.huone=kosminen tehtävä, ura ja ammatti
5.huone=henkinen luovuus, esiintyminen, lapset
11.huone=vallankumous, uudistukset, riippumattomuus
6.huone=työ, velvollisuudet, terveys
12.huone=itsensä voittaminen, salatut asiat, uhrautuminen

Kartan keskellä on piirrettynä planeettojen väliset aspektit.
Kartan merkkisymbolit

=Oinas
=Vaaka

=Härkä
=Skorpioni

=Kaksoset
=Jousimies

=Rapu
=Kauris

=Leijona
=Vesimies

=Neitsyt
=Kalat

Planeettasymbolit:
Kuu, Sielu = Sisäinen turvallisuus, menneisyys, lapsuus, alitajuiset muistot ja käyttäytyminen, reaktiot
Aurinko, Henki = Ilon ja rakkauden energia, luovuus, lapsuuden olosuhteet, isä
Merkurius, Sielu,Henki ja Materia tasapainossa =Kommunikaatio, puhuminen, tiedon välittäminen, valehtelu
Venus, Henki hallitsee ainetta = Sisäinen nainen, sisäinen arvomaailma, kauneus, rakkauselämä
Mars, Aine painaa sielua = Sisäinen mies, tekemisen motiivit, itsensä puolustaminen, innostuminen
Jupiter, Sielu hallitsee materiaa =Ympäristössä olevat mahdollisuudet, menestyminen, laajentuminen, opiskelu
Saturnus, Materia painaa sielua =Ulkoinen karma, voimavarat, itsekuri, vastuu itsestä, sairaudet, vaikeudet
Uranus, Aine sielun ja hengen puristuksessa = Uudistuminen, vapaus, riippumattomuus, kapina, yksilöllisyys
Neptunus, Sielu ja materia pyrkivät ylös =Alitajunta, intuitio, herkkyys, kuvitelmat, itsepetokset, taiteellisuus
Pluto, Hengen kipinä Sielun suojassa aineeseen haudattuna =Sisäinen transformaatio, yksinäisyys, kuolema
Chiron, sisäinen parantaja ja opetaja =Muiden auttaminen omien kipeiden kokemusten välityksellä
Asc: Nousumerkki, joka kuvaa persoonallisuutta ja ihmissuhteita
Mc: Keskitaivas, joka kuvaa uraa ja ammattia sekä toisaalta kotia ja perhettä
: Kuunsolmu, Tämän elämän päämäärä ja edellisten elämien haitalliset tottumukset
Asteroidit:
: Ceres, Vapautuminen menettämisen pelosta ja liiasta huolehtimisesta, lapset, perhe
: Pallas, Sisäinen soturi, korkeampi tietoisuus, kosminen viisaus ja tieto
: Juno, Henkinen rakkaus, parisielu, henkinen koti, rakkaus ilman ulkoisia sitoumuksia
: Vesta, Sisäinen valo ja rakkaus, omistautuminen rakkauden työlle, itsensä rakastaminen
Karttaympyrän alapuolella ovat asteroidien ja planeettojen tarkat sijainnit syntymäkartallasi.
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ASTROLOGIA
Johdantona itsetuntemukseen
Seuraavilla sivuilla on kerrottu pääpiirteittäin tarkalle syntymähetkellesi laaditun tähtikartan
planeettavaikutukset puhtaimmillaan ja hiukan huumorilla höystettynä. Tätä kirjallista tulkintaa
voidaan pitää kattavana astrologisena luonnehoroskooppina, sillä mukana ovat kaikki
persoonallisten planeettojen merkkisijainnit. Lisäksi mukana ovat kuunsolmujen ja Chironin tulkinnat.
PERSOONALLISET PLANEETAT ovat astrologiassa näkyvimmin käyttäytymisestämme kertovia
tekijöitä. Siksi tämä merkkitulkinta soveltuu mielestäni todella hyvin ensimmäiseksi askeleeksi oman
tähtikartan maailmaan.
Jos tunnet syvää pettymystä jotakin merkkivaikutusta kohtaan tai et kerta kaikkiaan pysty löytämään
siitä itseäsi on kyseinen planeetta todennäköisesti voimakkaassa kulminaatiossa (aspektissa) toisiin
planeettoihin. Tietyissä tilanteissa nämä kulminaatiot voivat muuttaa käyttäytymismalleja lähes
päinvastaisiksi. Sopiva annos kriittisyyttä ja huumorintajua helpottaa ensiaskelten ottamista tällä
itsensä kehittämisen joskus vaikeallakin tiellä.
MITÄ ASKENDENTTI JA KESKITAIVAS KUVAAVAT IHMISEN ELÄMÄSSÄ JA KEHITYKSESSÄ
Koska näistä syntymäkellonajan ja -paikan mukaan määräytyvistä akseleista ei ole vielä laajempaa
tietoa ihmisten keskuudessa, olen päättänyt liittää tähän tulkintaan pienen yleisluontoisen
tietopaketin näiden akseleiden merkityksestä. Ellei tämä info jaksa kiinnostaa niin voit toki hypätä yli
kaksi seuraavaa sivua ja jatkaa lukemista oman nousumerkkisi erityispiirteistä.
Jokainen vuorokausi jakaantuu siis ajallisesti neljään osaan. Hetkiin jolloin 1) aurinko nousee 2) se
on korkeimmillaan 3) aurinko laskee ja 4) yö on pimeimmillään. Aurinko kuvaa astrologiassa
henkistä tietoisuutta ja henkistä päämäärää.
NOUSUMERKKI: Jos ihminen syntyy auringon noustessa, ovat aurinkomerkki ja nousumerkki täysin
yhteneväiset. Tästä on helppo päätellä, että nousumerkki kuvaa tapaa, jolla tiedostamme ja otamme
vastaan uusia asioita elämässämme. Se on meidän persoonallisuutemme, jonka toiset tunnistavat
meissä paljon helpommin kuin me itse. Jokainen voi käyttää persoonallisuuttaan väylänä omien
päämääriensä ja elämän mielekkyyden saavuttamiseen, mutta se on mahdollista vasta, kun itse
ymmärtää ja hyväksyy oman käyttäytymisensä erilaisissa tilanteissa.
Persoonallisuutemme kyllä toimii silloinkin, kun emme ole oppineet sitä hyödyntämään, mutta
tuloksista nauttii aina joku toinen. Silloin emme otakaan uusia asioita omaamme, vaan jonkun toisen
elämään oman elämämme pysähtyessä polkemaan paikalleen.
KESKITAIVAS:Jos synnymme auringon ollessa korkeimmillaan, ovat aurinko ja keskitaivas
yhteneväiset. Tästä voimme päätellä keskitaivaan kuvaavan elämässämme tietoisen energiamme
käyttämistä sosiaalisesti mahdollisimman hyödyllisellä ja tuottavalla tavalla sekä itsellemme että
muille, jolloin kaikki voivat olla tyytyväisiä. Voimme loistaa urallamme ja ammatissamme. Ellet sitten
ole tyytyväinen ammattiisi tai työhösi, voidaan syytä hakea ensisijaisesti kyvyttömyydestä kohdata
uusia asioita ja haasteita elämässäsi, jolloin niiden hyödyntäminen sosiaalisella sektorillakin on
tietysti mahdotonta. Ennen kuin keskitaivas voi toimia, täytyy siis saada Askendetti pelaamaan, ja
siksi olen uhrannut nousumerkille melkoisesti palstatilaa.

DESKENDENTTI: Syntyessämme auringon laskiessa ovat aurinko ja laskeva merkkimme eli
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deskendentti yhteneväiset. Kun siis olemme ottaneet jonkun uuden asian tai mahdollisuuden
vastaan persoonallisuutemme avulla ja oppineet toteuttamaan sitä mahdollisimman tehokkaasti
tietoisella tasolla, voimme jättää sen hyvillä mielin alitajuntamme hoidettavaksi, jotta taas uudet asiat
saisivat tilaa elämässämme. Tämä on kuitenkin tilanne, joka edellyttää sekä askendentin että
keskitaivaan toimivuutta. Sisimmässämme me tiedämme, mitä kaikkea meidän tulisi jättää pois
päivittäisestä elämästämme, jotta uusille mahdollisuuksille tulisi tilaa. Suljemme kuitenkin tällaiset
asiat tietoisuutemme ulkopuolelle sitä tehokkaammin mitä lujemmin persoonallisuutemme on
ulkomaailman hallinnassa. Ulkomaailmaksi luen yhtä hyvin yhteiskunnallisen moraalin, toiset ihmiset
kuin materiaaliset päämäärät.
Emme onneksi pääse pakoon näitä käyttämättä jääneitä mahdollisuuksiamme, sillä kaikki ihmiset,
joiden kanssa olemme tekemisissä, muistuttavat meitä omista heikkouksistamme. Jokainen vihan ja
aggression tunne ketä tahansa ihmistä kohtaan on lopulta vihaa omaa heikkouttamme kohtaan, sillä
jokainen käyttämättä jäänyt mahdollisuus elämässä kääntyy lopulta heikkoudeksemme.
KESKIYÖ: Jos synnymme yön pimeimpänä hetkenä, ovat aurinko ja keskiyön piste samalla kohtaa
eläinrataa. Keskiyöllä olemme yleisimmin sikeimmässä unessamme, ja näin toimii myös
astrologinen keskiyön pisteemme.
Unessa meille selviää moni asia, joka illalla näytti täysin ylipääsemättömältä. Aamulla ratkaisu löytyy
käsittämättömän helposti. Ollessamme siis kohtaamassa uusia asioita elämässämme tarvitsemme
aiemmin alitajuntaan painuneita asioita nyt uudestisyntyneessä muodossa osataksemme käyttäytyä
uuden mahdollisuuden vaatimalla tavalla.
Elämässä tätä keskiyön pistettä vastaa koti ja perhe. Ellemme uskalla kohdata elämän haasteita ja
toteuttaa niitä uran ja ammatin alueella, sekä koko ajan olla selvillä toteuttamatta jääneistä asioista,
ei kotielämäkään voi onnistua. Kotihan on paikka, jonne palataan työpäivän jälkeen lepäämään ja
rauhoittumaan, keräämään voimia ja ideoita seuraavaa päivää varten. Ellei päivä ole sujunut hyvin,
ja ellet ole saanut toteuttaa todellista itseäsi, ei kotiin tuleminenkaan maistu hyvältä. Mihin sinä
voimia ja ideoita tarvitset, ellet tähänkään asti ole uskaltanut niitä käyttää? Ulkoinen koti toimii siis
vain mittarina sisäiselle tasapainolle ja harmonialle. Siksi kotielämästä ei voi tulla onnellista ennen
kuin uskallat rohkeasti toteuttaa itseäsi päivittäisten uusien haasteiden edessä. Tärkeintä ei siis ole
kuunnella perheesi mielipidettä päätöksiä tehdessäsi, sillä ellet uskalla tehdä itsenäisiä päätöksiä,
on perhe ja koti käynyt tarpeettomaksi.
Näillä eväillä ymmärrät toivottavasti hiukan paremmin syntymähetkesi mukaan määräytyvien
akseleiden tulkinnat.
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NEITSYT NOUSUMERKKINÄ
Neitsytnousuisena sinuun liittyy paljon mystisinä pidettäviä piirteitä. Tämä ei kuitenkaan ole sinun
kuvasi elämästä, vaan se, mitä sinä edustat ulkomaailmalle. Tulkitset elämän pieniä tapahtumia
uskomattoman tarkasti ja pystyt ällistyttävällä tavalla huomaamaan, mitkä asiat ympäristössäsi eivät
ole kohdallaan. Kun vielä pyrit mahdollisimman pian korjaamaan huomaamasi epäkohdat, olet jo
kovaa vauhtia sisäistämässä tehtävääsi astrologisen eläinradan parantajana. Saatat tietysti
ihmetellä, miksi kaltaiseesi hyväntekijään usein suhtaudutaan hiukan varauksellisesti tai jopa
epäystävällisesti sinähän haluat vain korjata tilanteen kohdalleen. Tässäpä se onkin sinun
nousumerkkisi koetinkivi.
Neitsyt on muuttuva maaelementin merkki ja se kuvastaa, ei ainoastaan pienten konkreettisten
yksityiskohtien huomaamista, vaan myös alitajuisen symbolikielen ymmärtämistä. Jokaisella
muodolla on oma symboliikkansa, jota sinä tietämättäsi tulkitset, ja suhtaudut sen mukaisesti
ympäristöösi. Et siis lopulta itsekään pysty sanomaan, miksi joku asia ei ole kohdallaan, sinä vain
tiedät sen. Onko siis mikään ihme, jos sinua katsellaan hiukan viistoon yrittäessäsi korjata tilannetta,
joka näennäisesti on täysin kunnossa. Kun askendentti vielä liittyy ennen kaikkea ihmissuhteisiin,
saattaa elämästäsi muodostua melkoinen taakka sinulle itsellesi. Seuratessasi ja korjatessasi
läheisten ihmisten asioita saattaa oma elämä jäädä kokonaan elämättä, ja mitäs siitä voi muuta
seurata kuin katkeruutta muita ihmisiä ja koko elämää kohtaan. Tarkkavainuisena ihmisenä pyrit
lopulta korjaamaan ihmissuhteissasi esiintyviä ongelmia muuntamalla oman käyttäytymisesi toisten
odotusten mukaiseksi ja sitä kautta ikään kuin huomaamatta vaikuttamaan asioiden kulkuun. Tästä
syystä neitsytnousuista kuvataan vaatimattomaksi ja käytökseltään miellyttäväksi. Pokkasi ei
kuitenkaan voi kestää loputtomiin haaskatessasi energiaasi ulkoisten asioiden hoitamiseen sen
sijaan, että huolehtisit itsestäsi.
Kun voimavarasi loppuvat, saa siitä kärsiä koko seurakunta. Silloin saavat läheisesi maistaa
katkeraa tyytymättömyyttäsi kaikkiin mahdollisiin asioihin. Kun perhe on ulkona syytät, heitä siitä,
etteivät he koskaan ole kotona, ja kun he ovat kotona, syytät heitä metelöinnistä, paikkojen
sotkemisesta tai jostain muusta aivan älyttömästä asiasta. Sitten vielä ihmettelet, miksei perhe pysy
kasassa, vaikka sinä olet kaikkesi yrittänyt. Mikä sitten neuvoksi?
Neitsyt kuvaa ennen kaikkea itsensä parantamista ja velvollisuutta pitää huolta itsestään.
Lapsuuden kokemuksesi kuitenkin muistuttavat sinua alitajuisesti siitä tuskasta, jonka itsensä
huomioon ottaminen aiheuttaa, ja niin yrität kohdistaa lahjasi muiden olosuhteiden parantamiseen.
Tehtäväsi tässä elämässä on tulla tietoiseksi Neitsyen parantajan roolista, ja se edellyttää
kasvamista aikuiseksi. Aikuiseksi kasvaminen voi tapahtua ainoastaan ottamalla huomioon omat
tarpeesi ja toimimalla niiden mukaisesti. Yritä ymmärtää, että muiden ihmisten vaikeudet ovat
heidän omaa karmaansa ja siksi vaikutusmahdollisuuksiesi ulkopuolella. Voit kyllä edelleen sanoa,
mitkä asiat ovat pielessä, mutta älä vaadi niiden korjaamista lähimmiltäkään ihmisiltä. Anna heille
oikeus kasvaa omaan tahtiinsa ja oppia omalla tavallaan, vaikka se olisikin surullista katseltavaa. He
voivat parhaiten oppia tätä elämää esimerkkiäsi seuraamalla. Voit siis huolehtia muista vain
huolehtimalla itsestäsi.
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NEITSYTNOUSUINEN PARISUHTEESSA
Turha hermostua, jos sinua sanotaan viileäksi ja etäiseksi, sillä analyyttisyytesi ja erottelukykysi ei
jätä sinua rauhaan kosiomatkoillakaan. Istuit sitten ravintolassa tai lähiliikenteen bussissa toimivat
aivosi täydellä teholla tehden analyysiä näköpiirissäsi olevista ihmisistä. Luot oman arviosi monien
pienten yksityiskohtien perusteella paljastamatta omia tunteitasi, sillä ne saattaisivat vaikuttaa toisen
käyttäytymiseen. Sinuun eivät päde samat huomionherättämiskeinot kuin muihin ihmisiin ja siksi
saat viileän leiman otsaasi. Lisäksi sinulle luonteenomainen vaatimattomuus ja itsesi aliarvioiminen
saattaa estää kontaktin syntymisen vastakkaiseen sukupuoleen kuvitellessasi, ettei sinulla
kuitenkaan ole mahdollisuuksia. Tässä ehkä onkin suurin ongelmasi parisuhdetta luodessasi. Haluat
etukäteen varmuuden siitä, että hän sopii sinulle ja sinä hänelle uskaltamatta kohdata tilannetta
sellaisena kuin se on. Tällaisen arvioinnin kautta syntyvällä ihmissuhteella on harvoin kantavuutta,
koska et anna hänelle lupaa olla oma itsensä, vaan vaadit häntä asettautumaan valamaasi muottiin.
Estelyistäsi huolimatta kumppanisi todellinen persoonallisuus ja todelliset heikkoudet nousevat esiin
ennemmin tai myöhemmin. Olet lukenut symbolikieltä omista lähtökohdistasi ja omista
kokemuksistasi lähtien ja siksi diagnoosisi ei voi pitää paikkaansa hänen kohdallaan.
Tässä vaiheessa punnitaan suhteen kestävyyttä ankaralla mittarilla. Pystytkö kohtaamaan
rakastettusi sellaisena kuin hän on ja arvioimaan oman tilanteesi uudelleen asettamatta
rakastettuasi toiseen vaakakuppiin? Uskallatko tulkita omaa käyttäytymistäsi ja omia reaktioitasi
rehellisesti ja vielä tehdä ratkaisusi niiden perusteella vai yritätkö pelottaville lapsuusmuistoillesi
uskollisena ratkaista tilanteen molempien eduksi? Valitettavasti jälkimmäinen vaihtoehto on
todennäköisempi, ja siitähän ei hyvää seuraa.
Alitajuinen sopeutumisesi kasvattaa katkeruuttasi, ja sen saa puolisosi ja pahimmassa tapauksessa
myös lapsesi karvaasti kokea. Sinua pahempaa nalkuttajaa saa eläinradalta hakea. Pystyt
löytämään epäkohtia kaikesta ja kaikista lähiympäristössäsi. Epäkohdista syytät tietysti lähelläsi
olevia ihmisiä ja ystävillesi esität itsesääliin vajonnutta marttyyriä niin, ettei kukaan enää jaksa
kuunnella sinua. Ainoa mahdollisuutesi luoda toimivia ihmissuhteita on kohdata toinen ihminen
avoimesti ja hyväksyä alusta alkaen kaikki omat fiiliksesi hänen suhteensa. Et voi ottaa vastuuta
hänen tunteistaan, jos haluat suhteenne kestävän. Opettele kuuntelemaan itseäsi sen sijaan, että
pelkurimaisesti seuraat hänen reaktioitaan ja toimit niiden mukaan. Miten voit sanoa rakkaudeksi
suhdetta, jossa et uskalla kuunnella omia tunteitasi? Silloin haluat vain omistaa hänet, ja siitä on
rakkaus kaukana. Sanoessasi ettet hänen vuokseen voi tehdä sitä tai tätä, osoitat vain oman pelkosi
ja täydellisen luottamuksen puutteen kumppaniasi kohtaan. Uskalla elää niin kuin sinusta tuntuu
hyvältä hänen tunteistaan välittämättä (hänen tunteitaan pelkäämättä). Vasta silloin on kysymys
todellisesta rakkaudesta uskaltaessasi kohdata omat pelkosi hänen reaktioissaan.
KALAT DESKENDENTTINÄ
Kun Neptunuksen hallitsema Kalojen merkki edustaa ihmisen sulautumista suurempaan kosmiseen
yhteyteen, on helppo ymmärtää, kuinka vaikea läksy neitsytnousuisella on opittavana toisten
ihmisten kautta. Seuraapa suhtautumistasi kalamaiseen järjettömään uhrautumiseen ja itsesäälissä
voivotteluun. Entä miltä tuntuu kun toinen vähät välittää mistään ja antaa elämän liukua käsistään
vastaanottamatta mitään neuvoja tai apua?
Kalojen intuitiivinen elämäntapa ja omaan alitajuntaan luottaminen olisi hallittava käytännössä
ennen tämän elämän päättymistä. Niin kauan kun yrität järjellä selittää tekemisiäsi, tulet tuntemaan
aggressiivisuutta avuttomia kalaihmisiä kohtaan. Mitä avuttomampi, sitä suurempi aggressio.
Uskalla tunnustaa vihan tunteesi ja sitä kautta oma avuttomuutesi. Et uskalla vielä toimia intuitiosi
pohjalta, vaikka tiedät sen olevan oikeassa. Kanssaihmistesi tehtävänä on toimia peilinäsi ja ottaa
vastaan vihan tunteesi, vaikka ovatkin siihen syyttömiä. Olemalla tietoinen vihantunteestasi ja
pystymällä lopulta jo aggression aikana tulemaan tietoiseksi vastapuolen syyttömyydestä voit
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kasvattaa henkistä minuuttasi. Mitään muuta ei todellakaan tarvitse tehdä. Aggression kieltäminen
on yhtä turhaa kuin syytösten suoltaminen. Vedät tällaisia avuttomia ihmisiä puoleesi ja koet
vihantunteita juuri niin kauan, kun et uskalla itse tehdä sitä, minkä tiedät oikeaksi. Joka kerta
syyttäessäsi jotain läheistäsi osoitat vain oman kyvyttömyytesi huolehtia itsestäsi. Ei ole lopulta
lainkaan yksinkertaista antaa aggression nousta ilman syytöstä, mutta kokemuksesta tiedän sen
mahdolliseksi. Haluankin itse neitsytnousuisena kiittää Levin leirillä mukana ollutta naisihmistä
kalaroolin esittämisestä. Hän sai päälleen todella paljon omaan lapsuuteeni kuulunutta vihaa äitiäni
kohtaan. Huusin ja karjuin hänelle omaa avuttomuuttani enemmän kuin kenellekään koskaan
aikaisemmin. Lopulta tuohon vihaan ja aggressioon ovat yhtä syyttömiä kalanaiset kuin äitikin, mutta
sen voi saada selville vain tietoisen tunnepurkauksen kautta. Ilman tämän leiriläisen apua en olisi
pystynyt kirjoittamaan kaladeskendentistä, koska aikaisempaa kokemusta asiasta minulla ei ollut.
Saat rauhan sisimpääsi vasta, kun opit toimimaan alitajuntasi ja korkeamman itsesi ohjauksessa.
Tulet edelleenkin kohtaamaan avuttomia, sinua syyttäviä kalaihmisiä, mutta enää he eivät herätä
vihantunteita. Silloin olet oppinut läksysi.
NEITSYTNOUSUISEN TERVEYSRISKIT
Mikäpä järkeilevää ja analysoivaa neitsytnousuista voisi enemmän uhata kuin hermojen pettäminen.
Ensimmäisiä oireita ovat kuitenkin vatsan ja ruuansulatuselimistön alueella ilmenevät häiriöt.
Refleksologisessa vyöhyketerapiassa aivojen heijastusalueena on vatsa, ja niinpä hermopaineen ja
stressin vaikutukset ovat helposti yhdistettävissä ruuansulatushäiriöihin ja eriasteisiin vatsan
limakalvojen tulehduksiin aina vatsahaavaan asti.
Neitsytnousuisena sinun kannattaa seurata pieniäkin vatsan reaktioita. Vaikka vatsakivun
aiheuttajana olisivat väärät ruokailutottumukset, ei todellinen syy ole ruuassa. Omana kokemuksena
voin kertoa himostani lakritsiin, jota ostin aina väsymyksen tai jännityksen yllättäessä. Vatsani tuli
siitä hurjan kipeäksi, enkä silti osannut olla syömättä lakritsia. Opin kuitenkin vähentämään sitä ja
samalla saatoin huomata väsymys- ja stressitilanteiden vähenevän. Lakritsi ei siis yksin aiheuta
yhtään mitään, vaan yhdistettynä psyykkiseen häiriötilaan. Anna siis vatsasi tai hermostuneisuutesi
ohjata sinua kuuntelemaan todellista sisäistä itseäsi siten että muutat sekä ruokailutottumuksiasi
että käyttäytymismallejasi. Pelkkä ravinto ei voi ratkaista elämääsi, mutta muistamalla syöväsi sitä
mitä olet, saatat päästä jo melko pitkälle. Törkyinen, stressaantunut mieli kaipaa likaista, saastunutta
ruokaa myös vatsaan, jotta voisit paremmin olla tietoinen kokonaistilanteestasi. Älä silti pakota
itseäsi luopumaan mistään ruuasta tai nautintoaineista, ole vain tietoinen, mitä pistät suuhusi ja mitä
siitä seuraa. Kenelläkään ei ole huono vatsa tai heikko sydän, kunhan osaa elää niiden asettamilla
ehdoilla. Ja ellet osaa, niin sinulla on vain heikko mieli ja heikko minuus.
Mitä velvollisuudentuntoisempi ja vastuuntuntoisempi olet muiden ihmisten reaktioille ja tunteille, sitä
pahemmin saat kärsiä hermoston ja vatsan ongelmista. Vain kuuntelemalla omia tarpeitasi ja
seuraamalla omia reaktioitasi voit vapautua niin vatsan kuin päänupinkin toimintahäiriöistä.
Neitsytnousuisen koru- ja onnenkiviä ovat:
Aventuriini, Epidiootti, Jade, Vihreä kalsiitti, Peridiootti, Unakiitti, Nefriitti.
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HÄRKÄ KESKITAIVAALLA
Pysyvät ja kiinteät arvot kuuluvat Härän symboliikan mukaisesti merkittävällä tavalla
mahdollisuuksiisi saavuttaa mielekäs ammatti ja asema tässä elämässä. Ei kuitenkaan niin, että
tehtäväsi olisivat sidotut muiden antamiin määräyksiin, koska silloin myös asemasi on täysin
riippuvainen ulkopuolisista tekijöistä, ja se ei lopulta voi tyydyttää turvallisuuden tarvettasi.
Sisimmässäsi tiedät kaiken olevan mahdollista päinvastaisista vakuutteluista huolimatta ja pyrit
helposti varmistamaan asemaasi tekemällä enemmän kuin mihin voimasi riittävät. Tässä yhteydessä
on helppo unohtaa Venuksen hallitsevan Härän merkkiä, jolloin tärkein mittari oikean sosiaalisen
aseman löytämiseksi onkin työstä nauttiminen eikä sen pysyvyys. Nämä asiat kuitenkin sekoittuvat
toisiinsa jämähtäessäsi ensin hyvältä tuntuneeseen vaihtoehtoon ja uskaltamatta sen jälkeen
korottaa ääntäsi, koska jo kerran hyväksyit asetetut ehdot. Tekemäsi työn arvostus on sinulle myös
hyvin tärkeää, ja hakiessasi sitä ulkopuolelta vaadit itseltäsi liian suurta panosta suhteessa muiden
tekemään työhön. Muilla ei tietysti ole mitään sitä vastaan ja voimiesi lopulta ehtyessä palaaminen
tasavertaiseen systeemiin tuntuu täysin mahdottomalta, tällöin saatat olla itse pakotettu vaihtamaan
työpaikkaa tai ammattia. Suurin mahdollisuus edetä urallasi kätkeytyy kykyysi säädellä työtahti ja
-rytmi sellaisiksi, että voit koko ajan nauttia olostasi. Silloin myös työsi tulokset edustavat Venuksen
kauneutta ja harmoniaa, mistä voi seurata vain kohdallesi tulevan arvostuksen ja sitä kautta myös
etenemismahdollisuuksien kasvaminen moninkertaisiksi aiempaan verrattuna.
SKORPIONI KESKIYÖN MERKKINÄ
Sinussa elämän uudistuminen tapahtuu syvien sisäisten muutosten pohjalta, jotka vaativat lujan ja
pysyvän perustan. Tästä johtuen saatat Härkä Skorpioni polariteetin mukaisesti sekoittaa rahan
ansaitsemisen ja onnellisen perhe-elämän toisiinsa. Niin kauan kun et pysty toteuttamaan itseäsi ja
persoonallisuuttasi työelämässä, tunnet sisäistä epävarmuutta ja haet sille vastinetta kodin ja
perheen kautta. Vaadit
läheisiltäsi palkkiota päivän raadannasta intensiivisen ja sinulle
omistautuvan perhe-elämän muodossa. Mitkään läheistesi teot ja yritykset eivät kuitenkaan lopulta
riitä sinulle, koska kysymys on pohjimmiltaan muiden elämäsi osa-alueiden toimimattomuudesta, ja
niin saatat
täysin syyttä suotta katkeroitua parhaansa yrittäneelle perheellesi.
Omassa
tyytymättömyydessäsi luulet myös perheenjäsentesi olevan tyytymättömiä ja lisäät ponnistuksiasi
kodin koossa pitämiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi kaikille saman katon alla asuville. Elämäsi
uudistumiselle ja mielekkyydelle välttämätön syvä sisäinen käymisprosessi vaatii järkkymättömän
mielen tasapainon, ja sen saavuttamiseksi sinun tulee ensin huolehtia omasta viihtyvyydestäsi ja
rakentaa koti sen ympärille. Päinvastoin toimiessasi kasvattaa sisäinen käymisprosessi vaatimuksia
kotia kohtaan suuremmiksi ja suuremmiksi, kunnes jonkun pinna lopulta katkeaa ja kotia ei enää ole.
Silloin olet alitajuntasi ajamana tullut pisteeseen, jossa uusien elämää ylläpitävien ratkaisujen
tekeminen omien tarpeittesi pohjalta käy mahdolliseksi.
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AURINKO JOUSIMIEHESSÄ
Jousimiehen aika johdattaa meidät vuodenaikojen pimeimpään kauteen, jolloin vallitsee vähintään
jatkuva hämärä. Ulkoinen pimeys lisääntyy koko ajan. Luonnon kasvien ja eläinten on vain
luotettava tulevaisuuteen pimeyden ja kylmyyden keskellä. Epätoivolle ei ole varaa antaa
minkäänlaista jalansijaa. Niinpä Jousimiehetkin ovat eläinradan suuria optimisteja, jotka ovat
valmiita tekemään paljon töitä tulevaisuudessa häämöttävien mahdollisuuksien ja menestyksen
eteen. Jokaisella Jousimiehellä on oma vahva filosofiansa ja vankkumaton luottamus omiin
ideoihinsa ja haaveisiinsa.
Jousimiehen hallitseva planeetta on Jupiter, joka kuvaa ihmisen mahdollisuutta löytää menestyksen
ja onnen avaimet välittömästä ympäristöstään kunhan vain uskaltaa juuri tänään tehdä sitä minkä
itse kokee oikeaksi ja tärkeäksi. Suurin osa Jousimiehistä sortuu elämään tulevaisuudelle sen sijaan
että rohkenisivat tehdä ihanteestaan totta välittömästi. Nämä Jousimiehet tulevat kohtaamaan
jatkuvia pettymyksiä vaikka asetetut tavoitteet tulevatkin täyttymään. Ihmisinä Jousimiehet ovat
suoria ja rehellisiä, sillä he luottavat omaan filosofiaansa ja ovat valmiita ohjaamaan myös muut
oikeille raiteille turhia hienostelematta.
Jousimiehenä olet ikuinen etsijä ja seikkailija, joka tarvitsee jatkuvasti uusia haasteita ja tavoitteita
pysyäkseen hengissä. Et voi pysähtyä nauttimaan savuttamastasi menestyksestä, sillä sinulle
tekeminen ja etsiminen on saavutettua tulosta tärkeämpää. Ellet tiedosta oikein tätä etsijän ja
seikkailijan roolia tulet kohtaamaan suuria vaikeuksia rakkauselämässäsi. Kumppanisi ei voi tietää
ettei tämä rakkaussuhde tule koskaan valmiiksi. Kun yksi yhteisesti asetettu tavoite tai päämäärä on
saavutettu täytyy sinulla olla jo uusi rauta tulessa kun puolisosi sen sijaan haluaisi varmaan
pysähtyä nauttimaan savutetun tuloksen iloista ja riemuista.
Seksuaalisesti olet myös ikuinen etsijä ja seikkailija, jonka mielenkiinnon ja eroottisen latauksen
ylläpitäminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Kumppanisi on uskallettava elää riittävän vahvasti omaa
elämäänsä ja tultava toimeen omillaan, sillä mikään ei ole sinulle Jousimiehenä vastenmielisempää
kuin sitoutua täyttämään toisen odotuksia. Et voi olla onnellinen ellei parisuhteessasi tapahdu
jatkuvaa kehitystä. Jotain pitää olla koko ajan vireillä tai rakenteilla, jotta voisit kokea elämäsi
mielekkääksi. Kun elämäsi pysähtyy koti- ja perhe-elämän rutiineihin tulee sinun seksuaalisuutesi
hiipumaan pelottavan nopeasti. Perusrehellisyydestään huolimatta Jousimies on altis pettämään
kumppaniaan vaikkapa vain seikkailunhalunsa ajamana silloin kun vakituinen suhde on menettänyt
jännitteensä. Toimivassa ja rakkauden täyttämässä suhteessa eläessäsi pystyt tarjoamaan
kumppanillesi loppumattoman sarjan huikeita seksuaalisia elämysmatkoja ilman mitään pelkoa itsesi
toistamisesta.
LAPSUUS
Jousimieslapsena olet kokenut isäsi lähes jumalhahmona, joka osasi ja tiesi kaiken, mutta ei
ollutkaan enää paikalla kun olisit tarvinnut hänen apuaan ja tukeaan. Jousimiesnaisena etsit
tarunhohtoista ritaria, joka olisi yhtä rohkea ja voimakas kuin isäsi, mutta ei jättäisi sinua yksin niin
kuin isäsi. Ideaalisuutesi parisuhteessa on usein jopa järkyttävää yrittäessäsi loppuun asti uskotella
itsellesi kaiken olevan hyvin ja tehdessäsi kaikkesi saadaksesi sen näyttämään vielä paremmalta,
mutta totuus on tarua ihmeellisempi. Niin kauan kun miesystäväsi antaa sinun elää kauttaan, tulet
olemaan tyytymätön elämääsi ja näyttämään sen myös hänelle enemmän tai vähemmän
inhottavalla käyttäytymiselläsi, kunnes elämänne on täysin pysähtynyttä tai jompikumpi älyää häipyä
kuvioista. Jousimiesmiehenä ideaalisuutesi kohdistuu parisuhteen sijasta yhteiskunnallisiin tai
sosiaalisiin pyrkimyksiin tai tavoitteisiin, jotka sen kummemmin miettimättä asetat puolisosi edelle.
Hän voi hyväksyä sen, jolloin elämästänne tulee mielenkiintoista ja haasteellista tai vaatia itselleen
enemmän huomiota, jolloin voit vain alkaa vältellä häntä entistä enemmän. Elämän tarkoitusta ja
päämäärää etsivää Jousimiestä ei voi omistaa, oli hän kumpaa sukupuolta tahansa. Uskalla kohdata
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tämä elämä täysin omista lähtökohdistasi ja omalla vastuullasi antamatta puolisollesi ensin valtaa
ylitsesi ja sitten syytöksiä mielenkiinnottomasta elämästä. Vain tällä tavalla opit kohtaamaan
jokaisen päivän ja hetken täynnä uusia mahdollisuuksia sen sijaan, että kävelet jatkuvasti onnesi ohi
odottamalla huomiselta sitä, mitä tämä päivä ei voi tarjota. Jupiterin lapsena olet onnettaren
jatkuvassa suosiossa, jos ymmärrät arvostaa sitä mitä sinulla on. Muussa tapauksessa kalvaa
jatkuva tyytymättömyys mieltäsi, etkä osaa nauttia menestyksestäsi.
AURINKO 4. HUONEESSA
Luovuutta, perusidentiteettiä ja elämän tietoista päämäärää kuvaava Aurinko sisäisen
turvallisuuden, kodin ja perheen huoneessa tulkitaan usein koti- ja perhekeskeisyydeksi, vaikka
todellisuudessa on kysymys valheellisesta näytelmästä. Saatat itsekin kokea perheen ja läheisten
merkityksen ratkaisevan tärkeäksi omassa elämässäsi, mutta et tule saamaan rauhaa ennen kuin
olet oppinut tulemaan toimeen omillasi. Luovuutesi toimii ja pääset toteuttamaan itseäsi vasta sitten
kun sisäinen turvallisuutesi on kohdallaan. Perhe-elämässäsi tulet onnistumaan heti kun pystyt
itsenäiseen elämään ja tiedät pärjääväsi yhtä hyvin perheen kanssa kuin ilmankin. Liian suuri
kotielämän painotus johtaa kulissiavioliittoihin, joita tämän huonesijainnin omaavilta löytyy ihan
tarpeeksi vaikka sinä päättäisitkin jäädä pois joukosta.
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KUU KAURIISSA
Kuu symbolisoi ihmisen sielua ja siksi sen merkitys astrologisella kartalla korostuu. Kuun
alaisuuteen kuuluvat alitajuiset pelot ja ilot sekä näistä juontuvat välittömät reaktiot.
Tämän Kuun sijainnin myötä olet eläinradan ehdottomin kivikasvo, joka pystyy peittämään todelliset
tunteensa milloin minkäkin naamion taakse. Et välttämättä itse tiedosta tätä käyttäytymismallia,
mutta pieni itsesi seuraaminen saattaa saada omankin mielipiteesi muuttumaan. Olet hyvin kriittinen
omaa käyttäytymistäsi kohtaan ja vaadit itseltäsi usein mahdottomia suorituksia yrittäessäsi säilyttää
kaikkien tunnetasapainon kohdallaan.
Varauksellisuus kaikkia uusia asioita kohtaan kuuluu tähän kuvioon niin luonnollisena, että et
välttämättä itse heti tunnista tätä piirrettä. Pyrit vaistomaisesti selvittämään asioiden oikeellisuuden
konkreettisten tai materiaalisten todisteiden perusteella ja vielä tämänkin jälkeen pidätät itselläsi
oikeiden muuttaa mieltäsi elleivät asiat suju niin kuin niiden pitäisi. Yllättävän usein joudut
toteamaan etteivät asioihin liittämäsi odotukset tule täyttymään sen paremmin itselläsi kuin
muillakaan asianosaisilla. Yrityksen puutteesta sinua tuskin pystyy syyttämään, sillä
velvollisuudentunnossasi otat helposti muidenkin taakkaa omille harteillesi. Kun juttu sitten kellahtaa
tai osoittautuu muuten fiaskoksi saatat kärsiä rajusta masennuksesta, vaikka mitään suurempaa
vahinkoa ei olisikaan päässyt tapahtumaan. Tässä pettymyksen tilassa olet äärimmäisen herkkä
loukkaantumaan kaikesta sinuun kohdistuvasta arvostelusta. Olethan hitto soikoon tehnyt kaikkesi.
Masennuskautesi eivät ole helppoja itsellesi eivätkä varmasti myöskään läheisillesi, sillä sinua on
hyvin vaikea lähestyä ja täysin turha yrittää lohduttaa tuollaisena aikana. Viisainta olisi pysytellä
hiljaa ja turvallisen välimatkan päässä kunnes pääset itse tilanteen herraksi.
Usein tällä merkkiasetelmalla varustettu ihminen oppii jo lapsena kantamaan vastuuta koko perheen
asioista, mikä heijastuu jonkinlaisena vakavuutena ja totisuutena myös sellaisissa tilanteissa, joissa
tulisi päästää vaihde vapaalle pitää hauskaa. Tähän seikkaan vaikuttaa tietysti merkittävällä tavalla
lapsuuden olosuhteet ja vanhempien kyky ymmärtää luontaista velvollisuudentuntoasi siten etteivät
he käyttäneet tilaisuutta hyväkseen ja asettaneet sinulle liian suuria vaatimuksia. Joka tapauksessa
pidät tunteesi hallinnassa ja piilossa muiden katseilta.
Sisäinen äiti on myös hyvin huolehtivainen ja velvollisuudentuntoinen, mistä johtuen saatat keskittyä
asioiden konkreettiseen hoitamiseen niin perusteellisesti ettei tunteiden osoittamiseen tahdo riittää
aikaa. Sinun olisi tärkeätä pystyä rajaamaan muiden sinulle asettamat odotukset ja vaateet
sellaisiksi, että voisit kokea elämäsi kiireettömäksi ja tasapainoiseksi. Sinut koetaan luotettavaksi ja
tehokkaaksi, jolloin niin työnantaja kuin perheesikin ovat vaatimassa sinulta yhä suurempaa panosta
omien tarpeidensa tyydyttämiseen. Saavutettuasi työnantajasi ja läheistesi luottamuksen
väsymättömänä puurtajana alatkin olla jo pulassa. Voimasi hukkuvat päivittäisten asioiden
hoitamiseen eikä sinulle jää aikaa itsellesi. Opettele sanomaan ei ennen kuin se on liian myöhäistä.
Silloin kun väsymys alkaa tuntua jäsenissä olet jo liian monessa mukana ja ainoa keino selvitä
kunnialla eteenpäin on selvittää mitä sinä haluat jättää tekemättä ja sitten vapauttaa itsesi tuosta
vastuusta tai tehtävästä.
Sinua on vaikea muuttaa miksikään, koska sisimpäsi tunteineen ja vaistoineen on kiinteytynyt ja
saanut jo varhain oman muotonsa. ja miksipä sinua pitäisi muuttaa, täytyy vain säilyttää asiallisuus
sinua lähestyessään ja kaikki sujuu vallan hienosti. Sinulle turvallisuus ja läheisyys toteutuu kaikissa
käytännön asioissa ja rutiineissa muille huomaamattomina ilmeinä ja eleinä. Et osoita tunteitasi
dramaattisesti ja näyttävästi, koska olet jo lapsuudessasi oppinut syvimpien tunteiden jäävän
kokonaan vaille ilmaisua. Luota omaan syvyyteesi muiden asettamista vaatimuksista välittämättä,
sillä todellinen rakkaus ei todellakaan ole sanoin ilmennettävissä. Valitettavasti sinun todellisuuttasi
ei ole helppo saavuttaa ja saat itsekin käydä melkoisen koulun opetellessasi luottamaan eleettömiin
tunteisiisi ja ennen kaikkea myös puolisosi eleettömiin tunteisiin. Niin kauan kuin olet epävarma
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omista tunteistasi vaadit häneltäkin yhä varmempia konkreettisia näyttöjä tunteiden aitoudesta.
Rakkaus tulee vasta sitten kun näyttöjä ei enää tarvita.
KUU 5. HUONEESSA
Välittömiä reaktioita, alitajuisia pelkoja ja turvallisuuden tunteita heijastava Kuu luovuuden, aitouden
ja sisäisen lapsen huoneessa saa sinut innostumaan aidosti ja välittömästi sinua kiinnostaviin
asioihin ja ihmisiin. Sitten sitä mennään sata lasissa niin kauan kun intoa riittää ja eteen tulee jotain
vielä hauskempaa. Valitettavasti kaikilla muilla ei ole yhtä puhtaat jauhot pussissa ja silloin tällöin
voitkin todeta tulleesi lahjakkaasti huijatuksi. Lapsenkaltaisuus tulee esille välittömissä
tuntemuksissa, sillä sinulle asia on joko ihana tai kamala ja reaktiot sen mukaisia. Luonnollisuus on
sinun valttisi kunhan opit hiukan hillitsemään valtavia innostuksen puuskiasi ja katsomaan millainen
sika missäkin säkissä mahtaa olla. Muutama turha ostos ja muutama murheellinen ihastuminen saa
sinut pikkuhiljaa järkiintymään. Sinulle on tärkeintä saada olla koko ajan oma itsesi ja se vaatii
melkoista keskinäistä sitoutumista ja luottamusta parisuhteeseen.
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MERKURIUS
Käsittelen Merkuriusta kokonaan uudesta näkökulmasta, joka on avautunut minulle vetämieni
kokemuksellisten astrologian kurssien välityksellä. Huomasimme näillä kursseilla, että Merkuriuksen
merkki nousi sitä voimakkaammin esille, mitä hankalammassa tilanteessa ihminen oli oman
elämänsä kanssa. Hengen ja sielun todellinen tila jäi piiloon tietyllä tavalla korostuneen
kommunikoinnin taakse. Merkille tyypillinen itseilmaisu onkin nähdäkseni merkki hengen, sielun ja
materian välisestä ristiriidasta ihmisen sisällä. Toteutan seuraavan tulkinnan periaatteella: "miten
sinä valehtelet", ja jätän perinteiset tiedonvälittämiseen liittyvät ominaisuudet kokonaan pois.
MERKURIUS JOUSIMIEHESSÄ
Tulevaisuuden visiot ja optimistiset odotukset sekaantuvat puheissasi saumattomaksi
kokonaisuudeksi jokapäiväisten tapahtumien kanssa. Eikä oudompi pystyisi löytämään sanoistasi
mitään epäilyttävää ellei satu tietämään että sinulla on Merkurius Jousimiehessä. Mitä tylsemmäksi
elämäsi käy sitä värikkäämmiksi käyvät puheesi pitäen sisällään mitä ihmeellisempiä tulevaisuuden
näkymiä ikään kuin ne olisivat jo totta. Pari tuntia sienimetsällä riittää aiheeksi suureen
luontospektaakkeliin ja siitä lohkeaviin mahdollisuuksiin luontokuvaajana Borneon viidakossa.
Työmatkalla puhjennut auton rengas kiidättää sinut Nesteen öljysafarille Nordkapista
Kapkaupunkiin. Ystävilläsi on varmasti paljon osuvampia esimerkkejä, joista on tietysti parempi
vaieta, sillä sinulla on aina repullinen kylmiä totuuksia varastossa niin talonmiehelle kuin työpaikkasi
pomollekin siltä varalta että he heittäytyvät hankaliksi. Kun kaikki on hyvin ja elämässäsi riittää juuri
sinulle kuuluvia haasteita osaat puhua muut puolellesi suurempia suunnittelematta. Varmuutesi ja
optimistisuutesi hiljentää pahimmatkin vastustajasi kuuntelemaan mitä sinulla on sanottavana.
MERKURIUS 4. HUONEESSA
Puhumista, kommunikointia, oppimista ja sopeutumista hallitseva Merkurius kodin, perheen ja
sisäisen turvallisuuden huoneessa suuntaa ajatukset sisäänpäin. Elämän tarkoitukseen ja
henkiseen kehitykseen liittyvät asiat ovat lähellä sydäntäsi. Niistä olet halukas keskustelemaan aina
tilaisuuden tullen. Olet mestari järjestelemään kodin piiriin liittyviä asioita, mutta itse toteutus ei aina
jaksa kiinnostaa loppuun asti. Joskus sinun runollisuutesi ja ihanat kotiin liittyvät ajatuksesi
herättävät kumppanissasi suuria odotuksia, joihin hän todennäköisesti joutuu pettymään. Ole siis
varovainen kotielämän kuvioita suunnitellessasi.
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VENUS KAURIISSA
Kauriin merkissä sijaitessaan Venus muuntaa sisäiset arvot ja läheisyyden tarpeen osaksi
kunnianhimoista vaikutushalua. Ilmaiset kiintymystäsi ja rakkauttasi alitajuisena motiivinasi saada
tukea ulkoisille pyrkimyksillesi ja vetääksesi puoleesi vaikutusvaltaisia ihmisiä. Ilman materiaalista
turvallisuutta tunne-elämäsi klikkaa pahemman kerran.
Parisuhteita solmiessasi sovellat samaa sääntöä kuin muussakin sosiaalisessa elämässä jakaen
ihmissuhteesi hyödyllisiin ja hyödyttömiin. Vaikka tunteesi joskus erittäin suotuisien aspektien myötä
leiskuisivat yli rajojen ja intoutuisit lemmenleikkeihin pelkästä tunteesta ei se kuitenkaan kestä
kauaa. Parin päivän kuluessa olet jo tarkoin selvittänyt yhteiset mahdollisuutenne edetä
yhteiskunnan arvoasteikolla ja ellei niitä ole jätät jonkun onnettoman Raputyypin lomamökin
rappusille ihmettelemään tämän maailman kataluutta. Usein käy tietysti niinkin ettei materiaaliselta
pohjalta luotu suhde tyydytä tunne-elämäsi tarpeita ja silloin olet ihan hyvän hyvyyttäsi valmis
palaamaan esim. kerran vuodessa tuonne tunturimökin maisemiin tapaamaan Rapuystävääsi, jonka
tehtävänä on muutaman päivän aikana jopa kyllästyttää sinut tunteellisuudellaan. Näin säilyy
tasapaino elämässäsi ja voit olla siihen tyytyväinen.
Useimmiten olet kuitenkin uskollinen puolisollesi ja ystävillesi elleivät he käänny periaatteitasi
vastaan, joille olet vielä uskollisempi. Venuksen avainsana tässä merkissä on pysyvä arvo. Näin
ollen pyritkin suunnittelemaan elämäsi niin että kaikki mitä saavutat jää pysyväksi rakennuspalikaksi
kehityksesi ja etenemisesi torniin mieluummin vielä kiinteässä rahaksi muutettavassa muodossa.
Henkisille varannoille et pysty paljoa turvaamaan, elleivät ne tule mustaa valkoisella antaen sinulle
pysyvän aseman ja merkityksen yhteiskunnan tai yrityksen hierarkiassa.
SISÄINEN NAINEN (Mitä mies etsii naisesta)
Miehelle Venus sisäisenä naisena edustaa puhtaimmillaan ihannenaista miehen näkökulmasta
tarkasteltuna. Mitä heikommin mies uskaltaa kohdata oman arvomaailmansa ja itselleen tärkeät
asiat elämässä, sitä raivokkaammin mies pyrkii muokkaamaan kumppanistaan oman
naisihanteensa mukaisen kopion. Tämä ei kuitenkaan tule koskaan tyydyttämään miestä, sillä kopio
on vain kopio eikä sillä ole mitään todellista arvoa. Miehen naisihannetta vastaava nainen saa
osakseen vain halveksuntaa ja solvauksia. Mitä enemmän nainen vastaa miehen tietoisia odotuksia,
sitä kauemmas mies eksyy omasta sisäisestä arvomaailmastaan eli sisäisestä naisestaan ja sitä
kovempaa kohtelua tulee miehen odotukset täyttävä nainen saamaan osakseen, vaikkakin
alitajuisina reaktioina.
Miehen sisäinen nainen paljastaa itsensä tavassa, jolla mies yrittää houkutella naaraan
iskuetäisyydelle. Mies ei koskaan rakastu ihannenaiseensa vaan kuten sanottu jumalattareen, jonka
vetovoima tulee säilymään ikuisena mysteerinä niin miehelle kuin naisellekin.
VENUS KAURIISSA (Mitä sinä etsit naisesta)
Sinulla on Venus tarkoitusta ja vähäeleistä määrätietoisuutta kuvaavassa Kauriin merkissä. Koet
naisen sisälläsi hyvin itsestään tietoiseksi, seksuaalisesti varmaksi ja paljon mieheltä vaativaksi
jumalolennoksi, jolle on turhaa yrittää esittää yhtään mitään. Esiinnyt naismaailmassa omat
puutteesi tunnustaen ja miehekkyydelläsi loistamatta, mutta koko ajan valppaana vastaamaan
naisihanteesi vastustamattomaan kutsuun. Saadaksesi rakastetultasi luvan tarkkailla naisia
ympärilläsi odotat häneltä lähes jumalallista ymmärrystä sekä naisena että vaimona. Oletat hänen
pitävän oman elämänsä ohjat tiukasti käsissään silloinkin kun sinä suuntaat huomiosi kokonaan
muihin asioihin. Sinulla on taipumus kuvitella, että sinun naisellesi täytyy riittää kun sinä olet
olemassa. Pelkkään olemassaoloosi tyytyvää naista ei ole vielä keksitty, joten turha ihmetellä jos
kumppanisi jonakin päivänä vain katoaa viereltäsi. Todellinen nainen tarvitsee aina miestä
Astro.fi
© Seppo Tanhua

Sivu 14/20

Luonteesi Voimat
Malli

rinnalleen. Opettele olemaan mies naisellesi ja rakkaus säilyy välillänne paljon raikkaampana.
VENUS 5. HUONEESSA
Arvomaailmaa, mieltymyksiä ja rakkauden moni-ilmeistä maailmaa hallitseva Venus luovuuden, ilon
ja hauskanpidon huoneessa tekee sinusta eräänlaisen rakkauden dramaturgin, joka osaa ottaa
rakastumisesta ja ihastumisesta irti paljon enemmän kuin on otettavaa. Teatteri, tanssiminen, retket
tai monet muut huvitukset ovat sinulle luonnollinen osa rakastumiseen liittyvistä tärkeistä asioista.
Saatat rakentaa parisuhdetta enemmän tapahtumien kuin keskinäisen ymmärryksen ja kiintymyksen
varaan. Sinun ihastumisesi on varmasti häkellyttävä ja samalla ihana kokemus sille, joka pääsee
sen kokemaan, mutta yhteiselämän jatkuessa tilanne saattaa muodostua tukalaksi. Rinnastat
rakkauden erilaisiin pieniin tai suuriin tapahtumiin, joita yrität vaalia ja ylläpitää osoituksena
rakkauden säilymisestä välillänne. Hohto kuitenkin himmenee kerta kerralta ja ihanuuksista on
vaarassa tulla ajassa lepääviä vankityrmiä kumppanillesi. Tiedosta tilanne ja uskalla päästää irti
hauskoista vuosittaisista tapahtumista tai yhteisistä harrastuksista ja rakkaus alkaa jälleen kukoistaa
välillänne.
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MARS KALOISSA
Marsin alkuperäinen symboli kuvaa materian ristiä painamassa henkeä kuitenkin sellaisella
ankaralla ehdolla ettei mitään voi tapahtua ilman hengen innoitusta. Mars kuvaakin parhaimmillaan
tekemisen puhtainta motiivia ja energian kohdistamista omaa henkistä kehitystä edistäviin asioihin.
Jokainen toteuttaa omaa elämäntehtäväänsä omalla tavallaan. Tämä merkkikuvaus kertoo Marsin
puhtaan idean ilman muun kartan vaikutuksia ja saattaa joiltakin osin tuntua sinuun sopimattomalta,
mutta lue tekstiä avoimella mielellä ja ole valmis löytämään uutta voimaa itsestäsi.
Marsin sijaitessa Kalojen merkissä asetat liian helposti tekemisesi motiiviksi muiden auttamisen,
jolloin energiasi ei enää riitä omien juttujesi menestykselliseen hoitamiseen. Kun ollaan
suunnittelemassa jotain uusia aluevaltauksia millä tahansa alalla pääsevät luovat ja kekseliäät
energiasi oikeaan ympäristöönsä ja saatat heittäytyä kehitystyöhön omaa voitto-osuuttasi
varmistamatta.
Sinulla tulisi olla aina riittävästi aikaa ja tilaa henkilökohtaisten suunnitelmiesi toteuttamiseen.
Ainutlaatuinen ja herkkä luovuutesi johdattaa sinut varmaan menestykseen heti kun pääset
toteuttamaan itseäsi ilman lähiympäristön asettamia rajoituksia tai sinulle hyödyttömiä
auttamisprojekteja. Läheistesi on vaikea aina tietää mistä päin tuulee, koska reagoit asioihin
alitajuisesti jopa paria päivää ennen kuin itsekään tiedostat mistä on kysymys. Tilannetta ei helpota
sekään, että olet salamaakin nopeampi aloittamaan ja päättämään asioita.
Seksuaalisesti tämä asema tuo tullessaan miehille melkoista epävarmuutta omasta roolista
aiheuttaen joskus koviakin suorituspaineita intiimiin käyttäytymiseen. Toisaalta tämä asema virittää
kosketuksesi äärimmäisen herkäksi ja kumppanisi tuntemuksia seuraavaksi jolloin
kosketusetäisyydelle pääseminen riittää valloituksen tekemiseen.
Kalojen merkin auttamishalu tuottaa sinulle ongelmia, koska sinun on äärettömän vaikea kieltää
apuasi keneltäkään. Voimasi saattavat ehtyä liiasta yrittämisestä hoitaa koko ystäväpiirisi
vaatimukset ja pyynnöt, joten kannattaa opetella sanomaan EI aina kun siltä tuntuu. Parasta vielä
oikein sylkäistä se pihalle ennen pienintäkään miettimistä, sillä sekunninkin hiljaisuus on sinulta
myöntymisen merkki. Kuvittelet, että sinulla on asiat paremmin kuin avunpyytäjällä ja koet
velvollisuudeksesi mennä korjaamaan naapurin vesihana vaikkei sinulla olisi sekuntiakaan vapaata
aikaa. Ota siis itseäsi niskasta kiinni ja opettele arvostelukyvyn arvokasta taitoa. Se kannattaa
takuulla.
SISÄINEN MIEHESI (Mitä nainen sinussa näkee)
Se miten mies toteuttaa omaa Marsenergiaansa on hänen jumaluutensa mittari. Nainen ei rakastu
miehen lihaksiin, vatsaan, penikseen tai saavutuksiin vaan aina tapaan, jolla mies toimii. Tämä tapa
toimia on miehen jumaluus ja juuri sitä nainen tulee aina jumaloimaan ja rakastamaan. Ei ole todella
suurtakaan merkitystä sillä mitä tekee vaan tärkeintä on, miten sen tekee.
Vaikka sinulla on Mars kaloissa niin sinusta ei oikein voi tietää oletko lintu vai kala. Sen verran
ailahtelevaa on sinun päivittäinen puuhastelusi. Olet kyllä hyvin ymmärtäväinen ja osaaottava
ihmisten ongelmien keskellä ja lupaat auttaa siinä sun tässä asiassa, mutta, toteutuspuoli pätkii
sitten senkin edestä. Saamattomuutesi lupausten täyttämisessä tulee ymmärrettäväksi kun
tiedostaa kosmisen tehtäväsi opetella toimimaan mahdollisimman puhtaasti intuition varassa.
Sinulle järjestys ja suunnitelmallisuus tulevat aina olemaan pahin mahdollinen kompastuskivi
elämäsi kaikilla osa-alueilla. Sisäinen soturisi ei kertakaikkiaan osaa kuunnella muun kuin intuition
ääntä ja niinpä sinäkin tulet koko elämäsi ajan opettelemaan järjenvastaisia toimintamalleja.
Ennemmin tai myöhemmin tulet huomaamaan että menestys seuraa sinua sitä paremmin mitä
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irrationaalisemmin pystyt toimimaan.
Suurin palveluksesi maapallolle ja ihmiskunnalle sekä tietysti itsellesi on antautua intuitiosi
johdettavaksi kaikilla elämän osa-alueilla. Koska lupaukset eivät kerta kaikkiaan sovi sinulle niin
ainoaksi vaihtoehdoksesi jää joko olla antamatta lupauksia tai rikkoa niitä, jotka olet antanut. Nainen
rakastuu sinussa herkkään ja ymmärtävään mutta samalla voimakkaaseen ja arvaamattomaan
mieheen. Sinulla on satumaiset eväät vastata naisen salaisimpiin haaveisiin, mutta eväät käyvät
vähiin heti kun alat rakentaa elämääsi naisen odotusten mukaiseksi. Olet vahvasti ehdolla
eläinradan hankalimmaksi puolisoehdokkaaksi, mutta nainen joka katsoo sinut vaivan arvoiseksi saa
kyllä monikertaisen palkkion toistuville pettymyksille joita sinä tulet hänelle uudelleen ja uudelleen
tuottamaan arvaamattomilla toimillasi.
MARS 8. HUONEESSA
Energian kohdistamista, motivaatiota ja toimintaa kuvaava Mars pakollisten muutosten ja jatkuvan
henkisen kasvun huoneessa saa sinut jatkuvasti miettimään tekemistesi tarkoitusta. Sinulla on aina
perusteltu syy toimia niin kuin toimit ja tästä syystä sinun tekemiisi ratkaisuihin on hyvin vaikea
puuttua. Silloin kun olet ehtinyt ryhtyä mihin tahansa toimeen tai toimintaan, sinua on lähes
mahdotonta pysäyttää. Sinä et halua tehdä mitään puolinaisesti ja jos jostain syystä joudut
tekemään jotain vasten tahtoasi niin viha ja vastenmielisyys on käsin kosketeltavaa. Kaikki
muutostilanteet kiehtovat sinun mieltäsi ja siksi sinun täytyykin saada perusteellisesti uudistaa
elämääsi aina silloin tällöin. Työpaikat tai asunnot eivät paljoa paina kun sinulla alkaa hitsaamaan.
Usko vain suosiolla, että sinun on terveellisempää olla vaikka työttömänä kuin tehdä sellaista työtä
joka ei sinua kiinnosta.
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NOUSUSOLMU VESIMIEHESSÄ LASKUSOLMU LEIJONASSA
Edellisissä elämissäsi olet elänyt täysin palkein leijonamaista oman itsesi ympärillä pyörivää
elämää. Katsellut toisia ihmisiä väheksyen alaspäin ja vähätellyt heidän tekojaan ja ajatuksiaan.
Ylpeästi olet lasketellut haukkumasanoja heikommillesi ja hankkiutunut keinoja kaihtamatta
korkea-arvoisten ja erikoisten ihmisten yhteyteen saaden heiltä kaipaamaasi arvostusta. Karmaasi
on oppia, miten kuljetaan kevein jaloin jälkiä jättämättä. Pohjimmiltasi olet hallitsija, joka
valmistautuu luopumaan valtaistuimeltaan. Kuitenkin yhä vielä nostaa vanha ruma minä päätään ja
estää sinua saavuttamasta onneasi. Tässäkin elämässä osaat erottaa kuninkaalliset ja tavalliset
ihmiset toisistaan ylentäen itsesi ja läheisimmät ystäväsi. Näet edelleenkin itsesi universumin
keskipisteenä ja pidät voimakasta tahtoa keinona päästä tarkoitukseesi.
Tämä kuunsolmuasetelma saattaa tuoda sinulle ongelmia myös avioliitossa, sillä olet taipuvainen
hallitsemaan läheisiäsi. Vaikka kysyisitkin neuvoa toisilta haluat kaiken silti tapahtuvan oman tahtosi
mukaan. Laskusolmussasi leijonassa sinulla on vielä paljon marttyyriromantiikkaa, niin että sinun on
helppo soluttautua Don Quichotten rooliin, joka taistelee tuulimyllyjä vastaan.
Osa elämästäsi sinut on määrätty viettämään yksin, sillä ainutlaatuinen luonteesi on liian hallitseva,
jotta toiset ihmiset sen suosiolla hyväksyisivät. Vaikka nautitkin siitä, että toiset ihmiset ihailevat
sinua ja tuhlaavat suosiotaan suurille teoillesi, et koskaan alennu juoksemaan ihmisten perässä.
Sielusi muistaa ylpeyden tunteen, joka kieltää sinua panemasta omaa arvoasi peliin.
Nouseva kuunsolmu vesimiehessä näyttää sinulle tulevaisuutta ihmiskunnan palveluksessa, missä
tehtäväsi on omaksua vedenkantajan rooli, jotta voisit tulla auttajaksi maailman evoluution
ristiretkessä. Sitä ennen sinun on päästävä erilleen Leijonassa olevan laskusolmun mahtavasta
vaikutuksesta. Sinun täytyy antaa maskien pudota; huomata, että oman arvon minäkeskeinen
näytteille asettaminen on vielä vanhaa tottumusta edellisistä elämistä eikä paljoakaan auta
tuottamaan kestävää onnea.
Noususolmusi kautta opit voittamaan vanhan etuoikeutustunteesi ja kehittämään universaalin
veljeyden aatetta. Lopulta tulet päätymään siihen, että näet itsesi osana kosmista kokonaisuutta,
jossa sinulla on tehtävä myötävaikuttaa inhimilliseen kehitykseen kaikkialla, missä satut kulkemaan.
Sinun tulee unohtaa ylpeytesi ja pyrkiä uusia näkymiä kohti huolimatta siitä, miten tuonpuoleisilta
ideasi toisten silmissä näyttävätkään. Noususolmusi lupaa sinulle ainutlaatuisen seikkailun, jonka
kautta voit suorittaa tärkeän osuutesi sivilisaation edistämiseksi.
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CHIRON, Haavoittunut parantaja
Chiron,
Kentauri,
edustaa
kokonaisvaltaisen tiedon ja viisauden periaatetta. Chiron,
arvoituksellinen sanansaattaja aurinkokunnassamme, löydettiin 1977 Saturnuksen ja Uranuksen
ratojen
välistä. Astronomien teorian mukaan Chiron ei ole aina kuulunut
meidän
aurinkokuntaamme ja joskus tulevaisuudessa se vielä palaa alkuperäiseen galaksiinsa. Kun
asteroidit toimivat transformaation välikappaleina persoonallisten planeettojen ja ulompien
sosiaaliskollektiivisten planeettojen välillä, toimii Chiron siltana kollektiivisen mielen ja galaktisten
ulottuvuuksien välillä.
Chiron on meille linkki kommunikointiin tietoisen todellisuuden ja planeettajärjestelmämme
ulkopuolella olevan älykkyyden kanssa. Mytologiassa Chiron oli kentauri, puoliksi ihminen ja
hevonen, joka liitetään shamanistiseen legendaan muodonmuuttajista. Hän tuli luonnon
alkuvoimaisten henkien kuningaskunnasta ihmisten kuningaskuntaan antamaan humaanista oppia
parantamisesta ja korkeammasta sivistyksestä. Hän opetti, kuinka voimme kommunikoida
kehojemme solutasolla ja luonnon ehdoilla käyttäen avuksi unia, eläin- ja kasvikuntaa, puita,
erityisiä kiviä ja metalleja sekä eläinsymboleja.
Chironin välitön vaikutus nykyaikana on nähtävissä shamanistisen tiedon elpymisenä ,
kokonaisvaltaisena terveydenhoitona ja sivistyksenä, jotka koetaan vallankumouksellisina
perinteisessä lääketieteessä. Chiron on myös haavoittunut parantaja, joka viestittää haavojemme
parantumistapahtumasta. Tämä prosessi antaa mahdollisuuden auttaa muita heidän
parantumiskriisiensä
kautta.
Eläytymällä
toisten
tuskaan Chiron syventää henkistä
ymmärrystämme luonnonlaeista.
Myyttisissä tarot korteissa Liz Greene yhdistää Chironin Tietäjän (Hierophant) korttiin sisäisenä
henkisenä opettajana. Yksi vesimiehen ajan tunnusmerkkejä on luopuminen luottamuksesta
ulkoisiin auktoriteetteihin ja sisäisen oppaan etsiminen.
Sijaitessaan perinteisen valtakoneiston, Saturnuksen, ja sisäisen intuition, Uranuksen, välissä
Chiron on läsnä aina käydessämme läpi henkisiä kriisejä, joissa sisäinen intuitiomme vaatii meitä
asettamaan kyseenalaisiksi perinteiset opit ja dogmit.
Chironin aktivoituminen yksilössä toteutuu tänä päivänä vaatimuksena valmistaa ihmiskuntaa
kohtaamaan universaalin, materiaalisen todellisuuden ulkopuolella olevan viisauden asettamat
vaatimukset. Hänen viestinsä mukaisesti voimme luonnon valtakunnan kautta löytää avaimen, joka
sallii yhteyden nykyisen kolmiulotteisen todellisuutemme ulkopuolelle.
Kartalla Chiron kuvaa kokonaisvaltaista näkökulmaa parantamiseen ja sivistykseen. Chironmainen
persoonallisuus on viisas yhteydessään konkreettiseen todellisuuteen ja voi koska tahansa
haastaa vakiintuneet ja rajoittuneet näkemykset. Chironin negatiivinen vaikutus ilmenee ahtaana ja
rajoittuneena ymmärryksenä, dogmien ja auktoriteettien kunnioituksena, itse epäilynä ja henkisenä
levottomuutena.
CHIRON OINAASSA
Sinun kartallasi Chiron sijaitsee Oinaan merkissä ja painottaa silloin ihmisen luonnonmukaista
oikeutta toteuttaa välittömiä uudistuksia omassa lähiympäristössään säilyttääkseen sekä
henkisen että fyysisen terveytensä. Ellei tällaista uudistumisvalmiutta ole , tulee ihminen
auttamattomasti menettämään yhteytensä luontoon ja luonnon rytmeihin. Jokaisella meistä on oma
parantajan ja opettajan roolimme suhteessa kanssaihmisiimme. Sinun tehtäviisi kuuluu toteuttaa
omassa elämässäsi välittömiä oivalluksia ja aloituksia sekä sitä kautta kannustaa ja opastaa
muitakin toimimaan samalla tavalla. Parantava energiasi tulee parhaiten esille rohkaistessasi
Astro.fi
© Seppo Tanhua

Sivu 19/20

Luonteesi Voimat
Malli

lähelläsi olevia ihmisiä toteuttamaan suunnitelmiaan ja luottamaan omaan sisäiseen fiilikseensä
muilta kyselemisen sijaan. Sikäli kun tunnistat omassa kehossasi parantavia energioita kannattaa
sinun kohdistaa niitä pään ja ohimoiden alueelle. Sinulla saattaa olla paljon annettavaa migreenistä,
päänsärystä ja silmäsäryistä kärsiville ihmisille. Huomioi kartallesi tulevat Chironin aspektit
etsiessäsi omaa sisäistä opastasi ja tehtävääsi.
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Tilaa omaksesi!

Astrokalenteri
Elämäsi on hieno seikkailu
Astrokalenteri auttaa yhdistämään näkymättömän maailman värähtelyt elämääsi
astrologian, biorytmien, kuunvaiheiden ja numerologian avulla.

Astrokalenteri pitää sisällään:
Päiväkalenterin: Päivän aikana mahdollisesti vaikuttavat planeettatekijät.
Kuukausikalenterin: Kosmiset planeetat kertovat hetkestä, jolloin niiden vaikutus on vahvimmillaan.
Vuosikalenterin: Vuositason tulkinnat ovat kosmisten planeettojen ohituksia kuvaavia aikajaksoja eli astrologisen aikasi punainen lanka. Nämä tulkinnat ovat kaikkein tärkeimmät
kuluvan vuoden kannalta ja voimassaolo näkyy kuukausi kerrallaan.
Kuukalenterin: Kuunvaiheiden vaikutukset yleisellä tasolla. Näet mikä kuupäivä on
menossa ja mitä silloin kannattaa huomioida.
Biorytmit: Kertovat ajankohdan, jolloin fyysinen hyvinvointi, emotionaalinen kyky ja äly
ovat korkeimmillaan tai alimmillaan. Biorytmiäsi seuraamalla löydät elämänrytmin, jonka
avulla asioiden tekeminen helpottuu huomattavasti.
Videokoulun: Lyhyt astrologian kurssi planeetoista, aspekteista ja transiiteista kimmokkeeksi jatko-opintojen aloittamiseksi.
Astro-pro�ilin: Astrologinen syntymäkarttasi sekä pikatulkinnat karttasi nousumerkistä ja
persoonallisista planeetoista.
Numerologian: Numerologiset tulkinnat avaavat uusia reittejä itsetuntemukselle ja
luovuudelle.

Mitä asiakkaat kertovat
Astrokalenterista?
”Kiitos Seppo! Juuri lueskelin näitä Astrokalenteriin liittyviä viestejä mitä olen
saanut sinulta. Ne ovat pitäneet ihan
uskomattoman hyvin paikkansa!
Minulla on tunne, että nyt ovat suuret muutokset käynnissä minun elämässäni ja
hyvällä tavalla sellaiset!
Kiitos jo menneistä ja valmiiksi tulevista Astrokalenterin tulkinnoista.:)”
-Netta

www.astro.�/horoskooppi/astrokalenteri

Maya-astrokalenteri
Antaa neuvoja arkeen
Maya kalenteri kertoo mitä ja millaisia päiväenergioita tulet kohtaamaan - nyt
ja tulevaisuudessa.

Maya-astrokalenteri pitää sisällään:
Päiväkohtaisen tulkinnan: Päivän energiakuvaus vallitsevan teeman mukaan.
Päiväkohtaisen kehon osatulkinnan: Kuinka päivän energiat resonoivat kehossa.
Kohtalonperheen: Peruskohtalonkuvan merkkien ja suuntien kuvaukset.
Maya-symbolien yhteensopivuusvertailun: Kenen kanssa synkkaa? Kenen kanssa ei.
Oman Maya-pro�ilisi: Kooste kaikista maya-astrologisista vaikuttajistasi.
Linna- ja aaltojaksot: Zolkinin keskeisimmät periodit ja niiden toiminta.
Lohikäärmejaksot: Yhteydet aistielimiin.
Neljän galaktisen vuodenajan kuvaukset: Henkisen atmosfäärin rotaatiot.
Galaktisen aktivaation mediaalipäivät: Aktivoivat ja uudistavat elämää sen luonnollisella
kehityskaarella.

www.maya-astro.�/mayakauppa/maya-astrokalenteri

TIEDUSTELUT: 010 420 2333 ark. klo 10-16
TILAUKSET: www.astro.fi/horoskooppi

Mitä asiakkaat kertovat
Maya-astrokalenterista?
"Hei Esa! Olen kovasti iloinen että tilasin Maya-astrokalenterin. Näyttää heti hyvin
oikealta ja vahvistavalta aikaan missä elän.
Yksi portti mielen syvyyksiini avautui,
hienoa oppia uutta itsestä. Hienoa että tällainen Maya-kalenteri on saatu käyttöömme."
-Pirjo

Tilaa omaksesi!

Vuosi Elämääsi

Auringon Paluu

Monet meistä omaksuvat asioita helpommin paperilta lukemalla kuin tabletin ruutua tuijottamalla. Tämä tulkinta ohjaa sinua kuukausi kuukaudelta seuraamaan omaa henkistä polkuasi helposti
luettavassa muodossa.

Mystinen hetki, kun Aurinko kerran vuodessa palaa täsmälleen samaan asemaan, missä
se oli syntymähetkelläsi. Tälle hetkelle laskettu kartta osoittaa henkisen menestyspolkusi syntymäpäivästä syntymäpäivään.

www.astro.�/horoskooppi/vuosihoroskooppi

www.astro.�/horoskooppi/auringonpaluu

Luonteesi Voimat

Maya-astrologinen Elämäntulkinta

Tämä on kuin pohjaväri öljyvärimaalaukselle.
Jokainen taidemaalari tietää, että sillä on ratkaiseva merkitys lopputulokselle. Näin on myös astrologiassa. Tämän tulkinnan sisältämää perustietoa
ei kannata jättää viimeiseksi.

Tämä varmasti ajankulkua seuraavista järjestelmistä vanhin ja mystisin, sisältää paljon
pohtimista herättävää ikivanhaa viisautta.
Oman Maya-merkkisi kautta olet osa kosmista pyramidirakennetta.

www.astro.�/horoskooppi/luonnehoroskooppi

Maya-astrologinen
Elämän Olosuhdetulkinta
Tulkinta kertoo keskeisimpien positioiden valossa
Maya symbolisi taustalla vaikuttavista taustaenergioista.

www.astro.�/horoskooppi/maya-olosuhde

www.astro.�/horoskooppi/maya-horoskooppi

Sisäinen Soturi
Tämä on niin vahvasti psyykkisiin ominaisuuksiin ja omiin henkisiin kykyihin
pohjaava tulkinta, ettei sitä kannata ottaa
ihan ensimmäiseksi askeleeksi astrologian
maailmaan. Mutta poiskaan sitä ei voi jättää.
www.astro.�/horoskooppi/sisainen-soturi

Luonteesi Voimat & Sisäinen Soturi

Parisuhde Paremmaksi

Upea lahjakirja kenelle tahansa itsestään ja henkisestä kehityksestään kiinnostuneelle uudelle tai
jo kokeneemmalle astrologian harrastajalle. Tästä
yhdistelmästä käytän itse nimitystä ”Täydellinen
Minä”.

Rakkaus on aina ollut ja tulee aina olemaan
suuri mysteeri. Astrologia ei kerro, sovitteko
te toisillenne, mutta se auttaa ymmärtämään kumppanisi toimintaa. Tuhti tietopaketti vaikkapa häälahjaksi.

www.astro.�/horoskooppi
/luonteesi_voimat_ja_sisainen_soturi

www.astro.�/horoskooppi
/parisuhde-paremmaksi

Valon Lapsi

Nousumerkki

Valon Lapsi -tulkinta on hieno lahjaidea jopa vastasyntyneen lapsen vanhemmille. Sieltä selviää
etenkin vanhempien oloa helpottavia asioita karmallisista isä- kuin äitisuhteista, suhtautumisesta
auktoriteetteihin ja aikatauluihin.

Astrologien piirissä ei varmasti suotta korosteta Nousevaa Merkkiä kartan
tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä. Loistava
tapa aloittaa astrologinen tutkimusmatka
omien valmiuksien maailmaan.

www.astro.�/horoskooppi/valon-lapsi

www.astro.�/horoskooppi/nousumerkki

Astro-oppaasi Ihmissuhteisiin

Rakkautenne Tähdet

Usein voi vain ihmetellä, miksi minä käyttäydyn
niin kuin käyttäydyn tietyissä tilanteissa. Tämä
tulkinta vastaa moneen miksi kysymykseen,
minkä jälkeen tilanne yleensä muuttuu paljon
mukavammaksi kaikille osapuolille.

Parisuhteen ja kumppanuuden valoja ja varjoja vertaileva tulkinta, joka kertoo ihan
selvin sanoin mikä suhteessanne toimii ja
mikä ei ihan niin hyvin.

www.astro.�/horoskooppi
/astro-oppaasi-ihmissuhteisiin
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www.astro.�/horoskooppi
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