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Astro-oppaasi ihmissuhteisiin
Karttasi haasteet ja valmiudet ihmissuhteissa

Sinulla on nyt luettavana astrologisesti koottu tietopaketti tarkkaan syntymäaikaasi
perustuvista planeettakuvioista, jotka kuvaavat valmiuksiasi ja haasteitasi
ihmissuhteissa. Tähän tulkintaan olen valikoinut nimenomaan ihmissuhteisiin
vaikuttavat tekijät ja uskon että voit sen avulla edelleen kehittää parhaita puoliasi ja
toivottavasti ymmärtää paremmin käyttäytymistäsi haasteellisiksi kokemissasi
tilanteissa.
Kun opit ymmärtämään omaa käyttäytymistäsi, tulee se muuttumaan lähes
välittömästi paljon joustavammaksi, lämpimämmäksi ja ehdottomasti suurempaa
luottamusta herättäväksi. Arvostuksesi tulee kasvamaan kaikissa elämäsi tilanteissa,
sillä ymmärtämällä paremmin itseäsi ymmärrät automaattisesti paremmin myös
kaikkia tapaamiasi ihmisiä.
Älä suotta ihmettele, jos tulkinnasta löytyy keskenään ristiriitaisilta tuntuvia palikoita.
Ajan mittaan tulet huomaamaan, että eri aikoina nämä eri luonteenpiirteet nousevat
esiin ja itsesi lisäksi monet muutkin kummastelevat, miten se oikein on mahdollista.
Vaikka tässä tulkinnassa viitataan usein kumppanuuteen ja parisuhteeseen, ovat nämä
piirteet siirrettävissä myös työhön, vapaa-aikaan ja lopulta kaikkiin läheisiin
ihmissuhteisiin.
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Sinä ja ihmissuhteet
Malli
2:10 15.3.1978
Alavus
Pituus: -23.372
Leveys: 62.352
+02:00

Nimi
Syntymäaika
Syntymäpaikka
Koordinaatit
Aikavyöhyke

Jousimies Nousevana merkkinä
Jousimiesnousuisena sinulla on kykyä katsella elämää hiukan laajemmasta
perspektiivistä eikä sinulle ikuisena etsijänä ja tutkimusmatkailijana varmaan tuota
vaikeuksia käyttää tätä tulkintaa hyödyllisenä karttana parisuhde-elämässäsi.
Filosofisena ja laajakatseisena tyyppinä kaipaat rinnallesi sellaista ihmistä joka hallitsee
kommunikaation ja puhumisen jalon taidon kinkkisimmissäkin tilanteissa. Ei haittaa
vaikka juttutuokiot välillä venähtävät pikkutunneille ja ylikin, sillä niiden välityksellä
opit sijoittamaan suunnitelmasi ja päämääräsi oikealla tavalla jokapäiväiseen elämään.
Oikealla tavalla utelias ja ennakkoluuloton ihminen saa sinut lämpenemään joskus
ihastumisen asteelle saakka. Siinä vaiheessa kun joku ansaitsee paikan sinun
viisivuotissuunnitelmassasi on houkutusta vaikea enää vastustaa, sillä niin hyvin osaat
maalata tulevaisuuden näkymiä makuuhuoneen hämärässä hohtavaan seinään.
7. huoneen hallitsija on Merkurius
Sinua kiehtovat sellaiset puolisoehdokkaat, jotka hallitsevat kommunikaation taidon
vaikeissakin tilanteissa ja jotka siksi pystyvät sopeutumaan ympärillään tapahtuviin
äkillisiin muutoksiin näennäisen vaivattomasti. Tiedät pystyväsi samaan, mutta
tarvitset siihen sellaisen kumppanin, jolta ei mene sormi suuhun sinun kysymystesi
edessä. Puhe ja kirjoitustaito eivät ole haitaksi sinun arvostustasi hankittaessa.
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Tulkinta sinulle Malli, vahvuutesi ihmissuhteissa
Merkurius sekstiili Kuu
Kun tunteet ja järki kulkevat käsikädessä niin elämä on sellaista kuin sinulla. Sinun on
helppo tuoda julki myös tunteisiin sidotut ajatuksesi ilman että kenellekään tulee
mieleen aliarvioida niitä. Sinun puheessasi tai kirjoittamisessasi on hyvälle puhujalle
tyypillistä värikkyyttä ja kokemuksellista voimaa, jota vastaan parhaankaan väittelijän
ei ole helppo hyökätä. Rakkauselämässä tämä on melkoinen ässä sinun hihassasi eikä
sinulla liene vaikeuksia saada kulloistakin kumppaniasi vakuuttuneeksi omista
tunteistasi juuri sillä hetkellä. Huomisestahan ei kukaan voi tietää eikä kai tarvitsekaan.
Aurinko kvintiili Kuu
Sisäinen äiti ja isä eli tunteet ja tietoiset päämäärät ovat sinulla tasapainossa keskenään,
mistä johtuen sinulle on tavallista helpompaa tulla toimeen erilaisissa tilanteissa ja
erilaisten ihmisten kanssa. Luonnollisuutesi saa ihmiset viihtymään seurassasi ja
luottamaan sinuun. Koska tunteesi tukevat sisäisiä tavoitteitasi, rakentuu myös
parisuhteesi suhteellisen tukevalle pohjalle ja selviät tavallista paremmin suhteeseen
kohdistuvista muutospaineista.
Venus sekstiili Kuu
Tunteiden peilatessa erehtymättömästi sisäistä arvomaailmaasi osaat pelata pelottavan
hyvin rakkauden vaikeaa peliä. Osaat käyttäytyä uskomattoman kiehtovalla ja
viehättävällä tavalla tilanteissa jotka koet itsellesi tärkeiksi ja arvokkaiksi. Silloin kun
sinä ihastut johonkin niin onpa ihme ellei hän ennemmin tai myöhemmin lankea
syliisi, sillä sinä jos kuka hallitset tällaiset tilanteet kuin taikuri korttinsa.
Kumppaniehdokkaan olisi hyvä tietää ettei hän takuulla jää viimeiseksi mielenkiintosi
kohteeksi, sillä muuten onnistut herättämään usein jopa sairaalloista
mustasukkaisuutta taitavalla käytökselläsi. Et aina itsekään huomaa mitä olet
tekemässä, sillä sinulle ei ole eroa sallitun ja kielletyn rakkauden välillä. Jos pidät
jostakin ihmisestä niin peli on jo käynnissä ja siihen on sinun kanssasi tottuminen.
Mars kolmio Aurinko
Ympärilläsi lienee monia ihmisiä, joihin kykysi selvitä mitä hankalimmista tilanteista
tekee yhä uudelleen suuren vaikutuksen. Tapasi toimia on balanssissa elämäsi
henkisten päämäärien kanssa ja siksi et koe koskaan olevasi täysin hukassa. Teollasi on
täytynyt olla jokin tarkoitus, sillä muuten et olisi sitä tehnyt. Tämä asenne saa sinut
katselemaan eteenpäin tilanteessa, jossa monet muut alkaisivat setvimään menneitä.
Tällainen sisäinen toimivuus näkyy ulospäin itsevarmuutena ja luonnollisena
seksuaalisuutena, joka ei jätä ketään kylmäksi. Parisuhde muodostuu ongelmalliseksi
jos kumppanisi odottaa sinun rajaavan toiminnallisuutesi vastaamaan hänen
odotuksiaan. Sellaiset luulot olisi hyvä kitkeä pois mahdollisimman varhaisessa
vaiheessa.
Uranus kolmio Aurinko
Sinua tuskin kukaan voi syyttää tavanomaiseksi taatelintallaajaksi, sillä originellia
omalaatuisuutta löytyy vaikka muille jakaa. Törmäykset ja yhteenotot perinteisten
arvojen kanssa ovat sinulle jokapäiväistä elämää, mutta sinulle ei tuota suuria ongelmia
selvitä näistä vaikeuksista salamannopeiden oivallustesi avulla. Elät jatkuvasti hiukan
edellä aikaasi ja tiedät sisimmässäsi millaiset ratkaisut vastaavat parhaiten tulevia
tapahtumia. Tarvitset tilaa ja riippumattomuutta voidaksesi reagoida aina tilanteen
vaatimalla tavalla, sillä muiden on mahdotonta ymmärtää ennakoivaa ajatteluasi.
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Alitajuisesti etsit sellaista puolisoa, joka kunnioittaa omaa riippumattomuuttaan eikä
anna sinulle mahdollisuutta sitoa itseään. Niinpä isketkin tavallista helpommin silmäsi
tavalla tai toisella varattuun kumppaniehdokkaaseen, jolla ei ole käytännön
mahdollisuutta jakaa koko elämäänsä kanssasi. Näin varmistat luvan juuri sellaiselle
elämälle, jota itse haluat elää.
Venus yhtymä Merkurius
Sinulle on siunaantunut kauniisti ja esteettisesti puhumisen tai kirjoittamisen taito, jota
voit käyttää monella tavalla hyväksesi etenkin ihmissuhteen aloittamiseen liittyvissä
maneereissa. Sydän on mukana puheessasi aina silloin kun koet nauttivasi elämästä ja
tämä antaa kumppanillesi aiheen odottaa sinulta enemmän kuin sinulla on lainkaan
tarkoitus häneen sijoittaa. Pettymyksiä siis seuraa mikäli joku olettaa voivansa kahlita
kauniit sanasi ja äänesi soinnin vain omaan käyttöönsä. Ellet anna kahlita itseäsi niin
tällä lahjakkuudella pääsee oikein mallikkaasti elämässä eteenpäin jopa ammatillisessa
mielessä kirjailijana tai puhetyöläisenä.
Uranus kolmio Mars
Jos joku haluaa todellista menoa elämäänsä niin eipä tarvitse kuin hypätä sinun
kelkkaasi ja vauhtia tulee riittämään. Liian tarkka suunnittelu ja valmistelu eivät kuulu
sinun toimintaperiaatteisiisi, sillä olet saanut luontaisen kyvyn selvitä hankalilta
näyttävistä tilanteista kekseliäisyytesi avulla. Sinun ei kerta kaikkiaan tarvitse varautua
etukäteen tulevien vaikeuksien varalta ja se antaa sinulle mahdollisuuden ehtiä
kymmeneen paikkaan ennen kuin muut ovat ottaneet selvää edes ensimmäisestä.
Monimuotoisuudessaan uuden ajan teknologia ja huipputekniikka kiehtovat sinua
yhtä paljon kuin vauhdikkaat ja jopa hiukan vaaralliset harrastukset eikä sinun
kumppanisi tarvitse olla huolissaan ellei aina pysy sinun perässäsi. Sitovuus ja
omistaminen ovat suurinta myrkkyä sinun rakkauttasi kohtaan ja yhteisen
tulevaisuuden nimissä sinun kannattaakin ottaa heti kättelyssä reippaanlainen Camel
boots asenne, sillä muuten et jaksa kauaa kumppaniasi katsella.

Tulkinta sinulle Malli, haasteesi ihmissuhteissa
Mars puolineliö Kuu
Pinnasi ei välttämättä ole ihan niitä pisimpiä, mutta mitäpä siitä murehtimaan, sillä
loppujen lopuksi se on oikein hyvä juttu kunhan sen oikein oivaltaa. Sattuu vain
olemaan niin ettei sinulle ole annettu samaa mahdollisuutta toimia tunteittesi
vastaisesti kuin muille. Joka kerta kun yrität tehdä jotain mistä et pidä niin osoitat sen
myös käytökselläsi. Muiden ei ole helppo ymmärtää mistä kenkä puristaa ja
erehtyessään sanallakaan arvostelemaan käytöstäsi ovat he sytyttäneet sodan. Mitähän
tästä voisi oppia? Ainakin sen ettei sinulla ole pieniäkään mahdollisuuksia onnistua
ihmissuhteissasi ellet opettele toimimaan äärimmäisen itsekkäästi kaikissa tilanteissa.
Silloin sinun ei tarvitse hermostua kenellekään ja parisuhteella on huomattavasti
paremmat menestymisen mahdollisuudet.
Jupiter neliö Aurinko
Suunnitelmallisuus ei ole parhaita puoliasi, sillä jo lapsuudessasi sait avuttomana
katsella kun isäsi yhä uudelleen käveli onnensa ohi ja oli siitä sinulle vihainen. Ei siis
ole ihme, että yrität välttyä moisilta pettymyksiltä pitämällä lujasti kiinni tekemistäsi
suunnitelmista. Juuri samoin teki isäsi aikoinaan, joten eiköhän olisi aika korjata
tilanne. Ainoa keinosi menestyä tässä elämässä on säilyttää kaikessa tekemisessäsi
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sataprosenttinen mielekkyys tapahtui suunnitelmille sitten mitä tahansa. Parisuhde
hankaloittaa tilannettasi entisestään, sillä yhteisten suunnitelmien tekeminen kuuluu
suurimpiin heikkouksiisi. Tyytymättömyys jää ainoaksi tulokseksi jokaisesta
parisuhteesta, jossa erehdyt sitoutumaan ensimmäiseenkään suunnitelmaan. Sinun
mottosi ihmissuhteissa olkoon: Kaikki suunnitelmat on tehty muutettaviksi
viimeistään huomenna.
Neptunus neliö Aurinko
Sinulla saattaa olla melkoisia vaikeuksia tulla sinuiksi äärimmäisen herkkyytesi kanssa,
sillä tässä elämässä sen käyttötarkoitus on tiukasti rajattu koskemaan sinun henkistä
kehitystäsi ja sinun henkisten päämääriesi saavuttamista. Olet kuitenkin yhtä herkkä
myös muiden tunteita ja mielialoja kohtaan ja siihen se saattaa sinun elämäsi sitten
hetkeksi pysähtyä. Näet niin selvästi mistä läheistesi ongelmat johtuvat ja miten ne
olisivat korjattavissa, mutta et ehkä heti ymmärrä ettei tilanteen korjaaminen ole sinun
tehtäväsi eikä sinun vallassasi. Jos kuitenkin yrität ratkaista heidän ongelmiaan kaiken
järjen ylittävällä ymmärryksellä ja huolehtimisella niin eipä siitä kovin kaunista jälkeä
synny. Ongelmat vain pahenevat pahenemistaan ja sinä olet pahemmassa liemessä
kuin koskaan suuren ymmärryksesi kanssa. Parisuhteessa kumppanisi ongelmiin
sekaantuminen tietää katkeria pettymyksiä teille molemmille, joten kannattaisi edes
yrittää pysyä omalla soppalautasella suuren lusikkasi kanssa.
Saturnus kvinkunssi Aurinko
Taipumuksesi ajautua napit vastakkain jokaisen kohtaamasi auktoriteetin kanssa
juontaa juurensa kaukaa lapsuudesta. Sait silloin nähdä kuinka vanhempasi yrittivät
kaikin keinoin vastata ympäristön, sukulaisten ja naapureiden vaatimuksiin. Sinultakin
vaadittiin äärimmäistä kurinalaisuutta ja sitä sinä toteutat pitkään vielä aikuisenakin.
Koet ettei sinua arvosteta ellet jollain konkreettisella tavalla ansaitse muiden
kunnioitusta. Kuitenkin tiedät ettei muita kuuntelemalla synny mitään kunnollista ja
siksi nouset jokaista auktoriteettia vastaan ellet julkisesti niin salaa kuitenkin.
Parisuhteessa auktoriteettia vastaa aina kumppanisi ja jokainen häneen kohdistamasi
velvollisuus muuntuu sisälläsi katkeruudeksi, sillä tiedät ettei hän lopulta osaa arvostaa
sitä mitä hänen hyväkseen teet. Ihmissuhde-elämäsi ei kestä mitään velvollisuuksia,
joten otapa lusikka käteen ja tee tietoisesti töitä ettet tekisi mitään vain kumppanisi
vuoksi. Kyllä se siitä.
Pluto oppositio Merkurius
Monikin lienee kiusaantunut taipumuksestasi pistää iso nenäsi heidän asioihinsa
vähemmän kannustavalla tavalla. Sinun näkemyksesi asiasta ei tietenkään ole aivan
vastaava sillä sinähän haluat vain korjata havaitsemasi virheet toisten toimittamissa
asioissa. Ongelma syntyy kun yrität välittää arvokkaan huomiosi eteenpäin, sillä
asioihin puuttumisesi koetaan poikkeuksetta negatiiviseksi ja tunkeilevaksi
käytökseksi. Eikä auta vaikka tippa silmässä yrittäisit vakuuttaa haluavasi vain auttaa
asianomaista pääsemään parempaan lopputulokseen. Tässä elämässä sinulla on täysi
työ saada oma elämäsi pysymään jonkinlaisessa järjestyksessä ja siksi sinulla ei kerta
kaikkiaan riitä energiaa saada viestiäsi oikealla tavalla perille. Väärinymmärrysten
pelossa lisäät alitajuisesti hiukan aggressiivista sävyä sanomaasi, jotta sitä ei
uskallettaisi ainakaan ihan suoraan tuomita vääräksi. Vaikutus on kuitenkin
päinvastainen ja pian kaikki ovat varpaillaan jo ennen kuin ehdit suutasi avata. Tarve
puuttua toisten asioihin on aina merkki jostain selvittämättömästä ongelmasta omassa
elämässäsi. Et voi ehkä suoraan oivaltaa mistä ongelmasta on kysymys, mutta
tiedostamalla nämä merkit pääset lopulta ongelman ytimeen. Parisuhde toimii juuri
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niin kauan kun sinä huolehdit omista asioistasi ja pystyt olemaan puuttumatta
kumppanisi tekemisiin vaikka kuinka vaikuttaisi, että hän ajaa itsensä vararikkoon tai
muuten kestämättömään tilanteeseen. Tässäpä sitä haastetta ihan kylliksi yhdelle
ihmiselle.
Pluto oppositio Venus
Sinulle tunne- ja rakkauselämän kuviot eivät takuulla ole käyneet liian yksitoikkoisiksi,
sillä sisäinen arvomaailmasi vaatii jatkuvaa uudistumista etenkin ihmissuhteiden
alueella. Sisälläsi kiehuva seksuaalisuuden energia vaatii jatkuvaa purkautumista
jännityksen ja uusien haasteiden muodossa, eikä sinulla ole mitään mahdollisuuksia
elää kumppanisi odotusten mukaan ilman kasvavaa ahdistusta, joka lopulta johtaa
kipeään eroon. Ihmissuhteet ovat lujilla kunnes pystyt huolehtimaan omista tarpeistasi
äärimmäisen itsekkäästi. Näin on tapahtunut silloin kun et sanallakaan kysele
kumppanisi tekemisiä etkä vaadi häntä elämään asettamasi aikataulun mukaan. Tässä
on kuitenkin melkoinen urakka, sillä mustasukkaisuutesi lähentelee sairaalloisen rajaa
niin kauan kun et ole tietoinen omasta seksuaalisuudestasi, jota kukaan ei pysty
vahtimaan. Kun tulet tietoiseksi sisälläsi jylläävistä erotiikan voimista niin silloin
ymmärrät kaikkien sääntöjen hyödyttömyyden parisuhteessa. Jos elämä kumppanisi
rinnalla käy liian yksitoikkoiseksi niin sinä osaat kyllä pistää asioihin vauhtia
nostamalla aiheettoman mekkalan milloin mistäkin asiasta. Jos tällainen aggressiivisen
käyttäytymisen malli kuulostaa tutulta niin se on varma merkki suhteen lähestymisestä
katkeraa loppuaan vain siksi ettet sinä uskalla elää haluamallasi tavalla.
Pluto neliö Mars
Sinä se kantelet melkoisen räjähdysaltista tavaraa käsissäsi ehkä sitä lainkaan itse
tajuamatta, mutta tutkimalla menneitä vuosia voit päästä kiinni tähän ideaan. Sinun
harteillesi on asetettu vaatimus toteuttaa syviä ja usein pelottavalta tuntuvia päätöksiä
omassa elämässäsi, jotta koko maapallolla tapahtuva uudistuminen tulisi sitä kautta
mahdolliseksi. Tästä syystä muut ihmiset ja myös kumppanisi reagoivat varsin
voimakkaasti sinun tapaasi toimia ja yrittävät saada sinut kääntämään kelkkasi keinolla
millä hyvänsä. Jos annat muiden puuttua elämääsi niin energiasi purkautuu
hallitsemattomasti väärässä paikassa väärään aikaan eikä vakavilta selkkauksilta voi
välttyä. Vaikka kuinka haluaisit niin sinulla ei ole mahdollisuutta toimia sisäisten
fiilistesi vastaisesti ilman kestämättömäksi kasvavaa ahdistusta, joka purkautuu
enemmän tai vähemmän aggressiivisina reaktioina kumppaniasi kohtaan. Jotta
rakkautesi ei tarvitsisi kaatua tähän seikkaan tulee sinun pystyä omaksumaan
itsenäinen ja yksinäinen tapa huolehtia aina ensin omista asioistasi ja pysyä sen jälkeen
erossa kumppanisi asioista. Niin kauan kun tenttaat rakastettusi tekemisiä tai arvostelet
niitä olet itse hukassa kuin lumiukko Saharan autiomaassa eikä elämä ota sitten niin
millään tuntuakseen mielekkäältä.

Lopuksi

Onneksi olkoon! Olet nyt päässyt tutustumaan astrologisen karttasi ihmissuhteita
ruotivaan osioon ja ikuisena optimistina uskon, että ainakin joiltakin osin löysit siitä
muutaman hyvän vinkin vaikeina kokemiesi tilanteiden varalle.
Uskon myös että rakkauselämäsi saa uutta potkua kasvaneen itsevarmuutesi ansiosta ja
jos haluat kumppanisi yltävän samaan suoritukseen, niin mikä estää tilaamasta
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vastaavaa tulkintaa myös hänelle. Voitte sitten yhdessä nauraa ja ehkä välillä itkeä
toistenne tulkinnoista löytyville totuuksille.
Rakkauselämän kannalta se tärkein on vielä selvittämättä. Karttojen keskinäinen
vertailu on aivan uskomattoman mielenkiintoinen matka sellaiseen todellisuuteen,
jossa katsotaan miten sinä suhtaudut kumppanisi edesottamuksiin erilaisissa tilanteissa
sekä tietysti myös, miten hän suhtautuu sinun käyttäytymiseesi ja ratkaisuihin.

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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Astro-oppaasi ihmissuhteisiin
Malli

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

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

www.astro.�/horoskooppi
/rakkautenne-tahdet

