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Hei Otso & Sari
Sinulla on nyt edessäsi mielenkiintoinen yhteenveto kahden ihmisen
astrologisista energioista elämän eri osa-alueille jaoteltuna. Olen
käsitellyt karttojenne painotuksia vakavalla ja ennemmin opastavalla,
kuin taivaallista onnea suitsuttavalla otteella. Tähtien määrä ei
merkitse suhteen toimivuutta tai toimimattomuutta, vaan kertoo, millä
tavalla koette toisenne elämän eri sektoreilla.
Lukekaa tekstejä avoimella mielellä ja sopivan kriittisesti, sillä
lopullinen ja ainoa oikea totuus kahden ihmisen välisessä elämässä on
vain teidän hallussanne. Tämä tulkinta on karttavertailuun perustuva
karkea yhteenveto useista eri tekijöistä, jotka kaikki ovat löydettävissä
tarkemmin yksilöityinä ja kukin tekijä erikseen tulkittuna Parisuhde
Paremmaksi -tulkinnasta.
Olen tässä tulkinnassa määritellyt kunkin tekijän joko kohottamaan tai
laskemaan aihealueen pistemäärää, ja siksi lopputulos on ehdottomasti
vain suuntaa antava. Tämän tulkinnan perusteella suhdetta ei voi
arvioida hyväksi eikä huonoksi, toimivaksi tai toimimattomaksi.
Tulkinnassa on pieniä vinkkejä kumppanuuden kehittämiseksi ja
keskinäisen rakkauden kasvattamiseksi tai ylläpitämiseksi eri
elämänalueille jaoteltuna. Yhteenvedon tekeminen on Sinun tai teidän
tehtävänne.

Koti & Tunneharmonia
Tunneharmoniaa kuvaavaksi tekijäksi olen valinnut lähinnä Kuun
aspektit. Aspektit voivat olla palkitsevia tai haasteellisia. Alla on
yleiskuva tunteiden merkityksestä juuri tässä parisuhteessa sinun
kannaltasi katsottuna.

Tulkinta sinulle Otso kun kumppaninasi on Sari
Kumppanisi on sinulle tärkeä turvallisuudentunteen herättäjä, jolloin
sinulla riittää kasapäin lämpimiä ja turvallisuutta tuottavia tunteita
häntä kohtaan. Haluat olla häntä lähellä ja saat varmasti hänet
tuntemaan olonsa turvalliseksi seurassasi. Samalla kun olet itse valmis
antamaan paljon itsestäsi, olet myös helposti vaatimassa häntä
osoittamaan rakkautensa kodin- ja perheenhoitoon liittyvien
velvoitteiden hoitamisella. Vaarana tällaisessa tilanteessa on, että hän
alkaa kokea olonsa ahdistuneeksi seurassasi ja hakee alitajuisesti
mahdollisuuksia viettää vähemmän aikaa kotona ja sinun seurassasi.
Sinun on tärkeä osoittaa, että pärjäät omillasi ja että sinulla on hyvä
olla, olipa hän seurassasi tai ei.

Tulkinta sinulle Sari kun kumppaninasi on Otso
Saman tähtimäärän omaavina olette molemmat taipuvaisia
asettamaan toisen ihmisen ratkaisevaan rooliin oman turvallisuutenne
kannalta. Ihastumisvaiheessa lämpimien ja vilpittömien tunteiden
osoittaminen on helppoa, koska olette molemmat niille avoimia.
Jatkossa sinulla on kuitenkin oma näkemyksesi siitä, miten kumppanisi
tulisi vastata kodin ja perheen eteen tekemiisi ”uhrauksiin.” Tällaiset
vaatimukset ovat täysin vailla pohjaa molemmin puolin. Voit hoitaa
oman osuutesi juuri niin kuin haluat, mutta samalla sinun on annettava
toiselle täsmälleen sama mahdollisuus. Ahdistus on vaaratekijä puolin
ja toisin heti kun kumpi tahansa alkaa esittää vaatimuksia kotielämän
velvoitteiden hoitamiseksi.

Yhteinen tulkinta
Turvallisuus saattaa saada liian suuren roolin kumppanuudessa, jolloin
siitä syntynyt rutiini rajoittaa suhteen jatkuvaa uudistumista.
Tunnetason harmonia on välillänne kohtalaisen tasapainoisessa
suhteessa ja elämänne heilahtelee kinastelusta hellyyteen
sopivantuntuisessa rytmissä. Koska teiltä löytyy kaikki luonnolliset
eväät keskinäiseen hellyyteen ja sen päivittäiseen ilmaisuun, saatatte
molemmat tuntea jotain puuttuvan vain siksi, että kanssakäyminen
alkaa sujua rutiinilla.
Erimielisyydet konkretisoituvat helposti sulkeutumisena ja
puhumattomuutena, joka on helppo naamioida johonkin omaan
”tärkeään” tekemiseen tai kiireeseen. Ajan puute on tämän suhteen
suurimpia kompastuskiviä. Siihen on niin helppo vedota, kun ei halua
muuttaa jotakin osaa omassa käyttäytymisessä. Tällainen suhde
latistuu helposti pelkäksi rutiiniksi, ellei elämään sisälly riittävästi
yhteisiä haasteita, matkoja, seikkailua, tapahtumia ja muuta aktiivista
yhdessä oloa.

Seksi
Keskinäistä seksuaalisuutta kuvaavat tekijät ovat kaksiteräinen miekka,
sillä seksuaalisuuden kasvaessa myös tunnetason haasteet kasvavat
vastaavassa suhteessa. Voimakas seksuaalisuus on usein vakava
haaste harmonian säilymiselle arkielämässä. Tulkinnassa tutkittu
lähinnä Marsin ja Venuksen asemia.

Tulkinta sinulle Otso kun kumppaninasi on Sari
Kiintymyksesi perustuu enemmän tunnetasolle kuin seksuaaliseen
vetovoimaan. Ihastumisen aikana näitä asioita ei osaa eikä tarvitse
eritellä, mutta suhteen vakiintuessa on hyvä tietää, että pelkkä seksi ei
riitä sinulle alkuunkaan. Tarvitset yhdessäoloa monella muulla tavalla
ja monella muulla elämänalueella, jotta kipinä säilyisi myös fyysisellä
tasolla.

Tulkinta sinulle Sari kun kumppaninasi on Otso
Osaat arvostaa kumppanisi seksuaalisuutta, mutta suhteen toimivuus
perustuu monilta osiltaan muille tekijöille. Suhteen vakiintuessa lataus
väkisinkin tasaantuu ja jännitysmomentti poistuu kuvioista. Siinä
vaiheessa kumppanisi saattaa ajoittain kokea sinut etäiseksi ja
välinpitämättömäksi hänen tarpeilleen, eikä asia ole korjattavissa
vällyjen välissä vaan ihan jossain muualla. Elämässä on oltava muita
yhteisiä haasteita tavallista enemmän, jolloin myös fyysinen vetovoima
pysyy vahvana ja uudistuvana

Yhteinen tulkinta
Yhteistä aikaa fyysiselle rakkaudelle on etsittävä yhteistuumin.
Suhteenne saattaa tuntua kaikilta osiltaan lähes ihanteelliselta, koska
keskinäisen seksuaalisuuden sisältämiä aggressiivisia tai riitaisia
tunnelatauksia ei ilmene yhtä helposti kuin joillakin toisilla. Erotiikka jää
helposti liian vähälle huomiolle, kun elämä muuten sujuu ilman sen
suurempia tunnepurkauksia.

Yhteistä aikaa on osattava järjestää lisää, tai suhde ajautuu helposti
kriisiin. Fyysinen koskettaminen ja läheisyyden kokeminen saattavat
aikojen saatossa jäädä pikkuhiljaa kokonaan pois kuvioista, ellei asiaan
kiinnitetä riittävää huomiota. Jompikumpi teistä kokee suhteen
enemmän sosiaalisena ja turvallisuutta lisäävänä tekijänä kuin
seksuaalisena vetovoimana.
Intohimon puuttuminen ravistelee väkisin joko toista tai molempia, ja
siksi tilanteeseen on löydettävä molempia osapuolia tyydyttävä
ratkaisu. Avoin keskustelu molempien tarpeista ja tunteista auttaa
löytämään yhteisen sävelen, sikäli kun sellainen on olemassa.

Kommunikaatio
Kommunikaatiota kuvaaviksi tekijöiksi olen laskenut lähinnä
Merkuriuksen aspektit, jotka kuvaavat tiedon kulkua sinun ja
kumppanisi välillä. Myös Merkuriuksella voi olla sekä haasteellisia että
palkitsevia aspekteja.

Tulkinta sinulle Otso kun kumppaninasi on Sari
Ymmärrät tavallista paremmin kumppanisi ajatuksenjuoksua ja pystyt
suhteellisen helposti sovittamaan oman toimintasi hänen
tuntemuksiaan vastaavaksi. Vaikka sinä ajoittain luet hänen
ajatuksiaan, älä oleta samaa tapahtuvaksi toisin päin. Asioista on syytä
keskustella, vaikka tietäisitkin hänen kantansa. Hän ei ehkä tiedä, että
sinä tiedät. Tällaista astrologista painotusta voi ihan helposti käyttää
myös manipulointiin, ellei suhde jollain elämänalueella menekään sinun
suunnittelemassasi tahdissa. Tällainen ymmärryksen väärinkäyttö
johtaa aina suuriin vaikeuksiin ja on jo sellaisenaan merkki rakkauden
katoamisesta väliltänne.

Tulkinta sinulle Sari kun kumppaninasi on Otso
Kun keskinäisiltä kartoilta löytyy teille molemmille näin suuri
mahdollisuus kommunikoida telepaattisesti ja sanattomasti toistenne
kanssa, tuntuu se aluksi selvältä merkiltä siitä, että olette luodut
toisillenne. Parhaassa tapauksessa yhteisestä elämästä muodostuu
kiinnostava ja alati uudistuva todellisuus, joka luo upean pohjan kaikille
mahdollisille yhteisille hankkeille. Pelkällä keskinäisellä telepatialla ei
kuitenkaan pitkälle pötkitä, elleivät muut sektorit ole oikeilla raiteilla.
Sinulle on ihan helppo nakki selvittää, missä mennään keskinäisessä
suhteessa, mikäli vaivaudut asiaa tutkimaan. Joskus on taloudellisesti
ja materiaalisesti houkuttelevaa jättää tutkimustyö tuonnemmaksi.
Lykkäämisen hinta voi vain muodostua liian kalliiksi.

Yhteinen tulkinta
Tässä suhteessa nautitaan älyllisistä haasteista, jotka hoituvat
telepatian keinoin.
Keskinäisen kommunikaation näkymät ovat astrologisten karttojenne
perusteella loistavalla mallilla. Teillä on hyvät mahdollisuudet
menestyä elämässä, jos vain pystytte löytämään yhteisen
kiinnostuksen kohteen, joka tarjoaa riittävästi kohoavaa haastetta
uudelleen ja uudelleen.
Nautitte sellaisista älyllisistä haasteista, joita voitte lähteä yhdessä
ratkomaan. Teidän tapauksessanne 1 pää + 1 pää = 3 päätä. Erilaiset
haasteet ja vaativat tilanteet saattavat olla yhteisen elämänne suola
silloin, kun pääsette niitä yhteistuumin ratkomaan ja kehittelemään.
Ellei mitään selkeää yhteistä intressiä tai kiinnostuksen kohdetta löydy,
saattaa se aiheuttaa tämän keskinäisen kommunikaation
lamaantumisen, jolloin yhdessä olon mielekkyys alkaa sekin kadota
pala palalta. Tällä painotuksella voi menestyä loistavasti kaikissa
sosiaalista kanssakäymistä vaativissa yhteisissä projekteissa.

Työ & Urakuviot
Ura- ja työkuvioita olen valinnut kartoittamaan Auringon, Marsin,
Jupiterin ja Saturnuksen keskinäiset aspektit. Nämäkin voivat olla
palkitsevia tai haasteellisia.

Tulkinta sinulle Otso kun kumppaninasi on Sari
Yhteisten suunnitelmien toteuttaminen sujuu kohtalaisen hyvin, ja saat
omat ajatuksesi riittävän hyvin esille yhteisiä päätöksiä tehdessänne.
Tämä edellyttää kuitenkin muilta osin tasapainoista suhdetta ja hyviä
puhevälejä. Pelkkä yhdessä tekeminen ei riitä pitämään suhdetta
kasassa. Kumppanisi pystyy halutessaan tukemaan sinua yllättävän
paljon työhön ja uraan liittyvissä hankkeissa, ja tämä piirre saattaa olla
yksi tärkeä osa suhteenne kehittymisessä aina vain toimivammalle
tasolle.

Tulkinta sinulle Sari kun kumppaninasi on Otso
Yhteisen yrityksen perustaminen ei ehkä ole helpoin tapa pitää yllä
tämän suhteen romanttista laatua. Keskinäiset erimielisyydet rasittavat
erityisesti sinun etenemissuunnitelmiasi ikävällä tavalla. Et pääse
toteuttamaan omaa luovuuttasi, ellet pidä kumppaniasi riittävän
etäällä omista projekteistasi. Luultavasti hänellä on suuri into
osallistua suunnitteluun ja auttaa sinua sillä tavalla välttämään
pahimmat virheet. Sinun on viisasta pitää hänet sitä etäämmällä mitä
innokkaamman poltteen näet hänen silmissään.

Yhteinen tulkinta
Yhteisen urakuvion rakentaminen edellyttää, että molemmat kokevat
sen mielekkääksi.
Teillä on aspekteissanne enemmän yhteistyökuvioita puoltavia tekijöitä,
kuin sitä hankaloittavia. Mikään ei silti ole ihan selvää yhteistä uraa
suunnitellessanne. Homma saattaa kaatua juuri niihin pieniin
erimielisyyksiin, joita jompikumpi ei ole valmis käsittelemään tai
ottamaan huomioon, toisen pyynnöistä huolimatta.

Aluksi kaikki näyttää yleensä oikein lupaavalta, mutta näkemyserot
nousevat esiin rutiinien myötä. Molempien tulee tietoisesti pitää huolta
siitä, että tekemisessä säilyy mielekkyys vielä vuosienkin kuluttua.
Menestys yhteisten päämäärien toteuttamisessa edellyttää, että
molemmilla on mahdollisuus toteuttaa omaa intohimoaan siten, että se
sellaisenaan riittää tekemään elämästä mielekästä. Tulostavoitteet
tappavat helposti intohimon liekin jopa itselle rakkaasta tekemisestä.
Tällaisella aspektipainotuksella pystyy rakentamaan toimivan ja
menestyvän yhteisen yrityskuvion, jos molemmat osaavat pitää
riittävän lujasti kiinni omista arvoistaan ja näkemyksistään riitelyyn
sortumatta.

Onneksi Olkoon
Olet / olette ottaneet yhden tärkeän askeleen kohti keskinäisten
kemioidenne ymmärtämistä. Riippumatta siitä, tuntuiko kaikki ihan
oikealta vai ei, antoi tulkinta varmasti kuitenkin ajattelemisen aihetta.
Kuten jo tuolla etusivulla kerroin, tämä oli karkea yhteenveto karttanne
monista keskinäisistä karmallisista tekijöistä, joista yksi tai useampi
ihan sellaisenaan saattaa muodostua kumppanuutenne ja keskinäisen
rakkautenne kannalta paljon tätä yhteenvetoa merkittävämmäksi
seikaksi.
Karttojenne karmalliset oppiläksyt ovat se liima, jolla rakkautenne tulee
säilymään ja entisestään kasvamaan isojenkin haasteiden ja
pettymysten keskellä. Monta täysin turhaa riitaa jää riitelemättä tai
muuttuu yhteiseksi naurun aiheeksi Parisuhde Paremmaksi -tulkinnan
luettuanne.
Parisuhde Paremmaksi on laaja neliosainen tulkinta, joka selvittää
myös kummankin henkilökohtaiset valmiudet ja haasteet
ihmissuhteissa yleensä. Karttavertailuun perustuva luonnehdinta siitä,
miksi tietyt ominaisuudet kumppanissa kiehtovat tai miksi tietyt piirteet
niin armottomasti ärsyttävät, on kuitenkin tämän tulkinnan suurin anti.
Kun näitä asioita tarkastelee laajemmasta, karmallisesta
näkökulmasta, tulee moni tunteita kuohuttava seikka ymmärretyksi
ilman tavanomaista taisteluasetelmaa. Jokainen parisuhteessa elävä
tietää, kuinka kuluttavia turhat riidat ovat. Satojen palautteiden
perusteella uskallan väittää tasapainon ja harmonian lisääntyvän
välillänne tämän tulkinnan avulla.
Rakkautenne Tähdet tulkinnan tilaajana saat Parisuhde Paremmaksi
tulkinnan hintaan 14,90€ klikkaamalla tätä linkkiä. (Tulkinnan normaali
hinta 25€)

