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Sinulla on nyt käsissäsi kirja sinusta. Kirja koostuu kahdesta toisiaan tukevasta tulkinnasta,
jotka olen laatinut tarkan syntymäaikasi perusteella. Asiaa on kohtalaisen paljon ja tiedon
sulatteleminen saattaa vaatia useamman lukukerran. Tässä kuitenkin pari ohjetta helpottamaan
astrologisen tiedon omaksumista.

Luonteesi Voimat: Kirjan ensimmäinen osio kertoo astrologisen karttasi peruspilareista ja
luonteesi kulmakivistä planeettasijaintien perusteella. Lue teksti avoimin mielin vaikka se
tuntuisi hyvinkin oudolta ja sinulle sopimattomalta. Pääsääntöisesti se vain tuntuu siltä siihen
asti kun joku edellisten elämien tai tämänkertaisen elämäsi synnyttämä traumaattinen lukko
loksahtaa auki ja löydät merkkitulkinnan idean syvältä sydämestäsi. Luonteesi voimat on
karttasi perusenergiaa, joka on hyvä ottaa tehokkaaseen käyttöön.

Sisäinen Soturi: Tämä osio on suurin syyllinen siihen, että joku merkkitulkinnoista ei tunnu
pitävän paikkaansa. Planeettojen väliset aspektit muuntavat perusenergiaasi joskus niin
monelle mutkalle, ettei lähtötilannetta ole helppo löytää. Sisäinen Soturi saa nimensä siitä, että
se paljastaa suurimmat henkiset valmiutesi, jonka jälkeen tulet ottamaan ne käyttöösi asiaa sen
kummemmin ajattelematta.

Samalla kun otat nämä valmiudet omaan käyttöösi, loppuu myös muiden mielisteleminen
siihen paikkaan ja huomaat muuttuneesi periksi antamattomaksi soturiksi, joka luottaa
itseensä, ajatuksiinsa ja tuntemuksiinsa kaikissa eteen tulevissa tilanteissa.

Löydettyäsi omat todelliset vahvuutesi, et ole enää kenenkään ohjattavissa. Tiedät päivä päivältä
varmemmin, että vain sinä voit tietää parhaan ratkaisun kaikkiin elämäsi tilanteisiin. Silloin
olet valmis seisomaan päätöstesi takana muiden reaktioista piittaamatta. Siitä alkaa oikea elämä
- Sinun elämäsi.

Soturienergian loistaessa silmistäsi, tulet saamaan osaksesi aivan toisenlaista, hyväksyvää ja
kunnioittavaa suhtautumista. Sanojasi tai ajatuksiasi ei kukaan enää aseta kyseenalaisiksi. Kun
sinä olet varma asiastasi, ei siitä enää tarvitse keskustella. Soturina olet ottanut elämäsi omiin
käsiisi ja se on kunnioitettavin saavutus ihmisen elämässä.

Elämänmakuisin terveisin: astrologi Seppo Tanhua
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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
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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
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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LEIJONA NOUSUMERKKINÄ
Leijona ja Aurinko kuvaavat ennen kaikkea luovuutta ja itsetietoisuutta. Leijonan ylväys ja
rohkeus kuvastuu sinusta ja käyttäytymisestäsi, olitpa itse mitä mieltä tahansa. Ensi kerran
sinut kohdatessaan jokainen on hiukan varpaillaan. Onkin syytä tarkistaa, oletko nälkäinen vai
kerta kaikkiaan oloosi tyytyväinen. Ellei elämässäsi ole kaikki kohdallaan, saatat puraista
melkoisen kimpaleen jonkun viattoman itseluottamuksesta kiinnittämättä asiaan sen enempää
huomiota. Toisesta reaktiosi saattaa tuntua pahalta vielä viikkojenkin kuluttua, vaikket sinä
enää muista koko tapausta. 

Varovainen lähestyminen tuottaa sen sijaan aina tulosta, sillä majesteetillisuudessasi et voi
vastustaa sinuun kohdistuvaa kunnioitusta. Enemmän kuin muille tässä on oppimista sinulle
itsellesi, sillä kenelläkään ulkopuolisella ei lopulta ole mitään mahdollisuutta arvostella sinun
tekemisiäsi tai suhtautumistasi muihin ihmisiin. Koska olet vasta opettelemassa kuninkaan
roolia, tulet monta kertaa sortumaan itsesyytöksiin ja kohtuuttomiin vaatimuksiin itseäsi
kohtaan. Moiseen epäröintiin ei kuninkaalla ole ikimaailmassa mahdollisuutta. Hallitsijan on
aina pystyttävä tekemään päätöksiä ja ratkaisuja alamaisten purnaamisesta välittämättä. Vaikka
oletkin koeajalla, niin kuninkuuttasi ei voida kiistää. Sinulla ei ole mahdollisuutta saada
kaikkien hyväksyntää tekemisillesi, ja parempi olisi, kun pystyisit omista ratkaisuistasi
tietoisena vain kuuntelemaan sekä kehut että haukut ja kääntämään sitten selkäsi molemmille
ja mutustelemaan rauhassa kuulemaasi. 

Sinulla on tämä elämä aikaa lunastaa kruunusi, mutta töitä joudut sen eteen tekemään. Vain
pelkonsa voittanut ja ympäristöstään riippumaton ihminen on kelvollinen kruunattavaksi.
Toisesta tai toisista riippuvainen leijona on kurjaa katseltavaa. Vertaapa leijonaa sirkushäkissä
ja luonnossa. Kumpaahan lähempänä sinä mahdatkaan olla. Luonnossa elävä leijona ei koskaan
ole vihainen. Nälkäinen se voi olla ja silloin se lähtee saalistamaan. Kun sinä löydät leijonan
itsestäsi, tulet saamaan ympäristösi varauksettoman hyväksynnän. Sinulle metsästäminen on
oman luovuutesi toteuttamista mahdollisimman impulsiivisesti ja rohkeasti. Saaliin saatuaan
leijona on taas pitkään tyytyväinen. Näin se on sinunkin kohdallasi. Saadessasi arvostelua
pelkäämättä toteuttaa itseäsi niin työssä, vapaa-aikana kuin kotonakin, olet halutuinta seuraa
joka paikassa, sillä tyytyväinen leijonanousuinen on maailman lämpimin ja ihanin ihminen.
Tämän toteutumiseen tarvitaan vain yhtä asiaa: itseluottamusta. Sinulla on käytössäsi luovuus
ja energia. Miksi panttaisit niitä? 

Kiinnitä aina huomiota ärtyneisyyteesi, sillä silloin et ole uskaltanut toteuttaa luovuuttasi ja
syyllistä ei tarvitse hakea omaa nenänvartta kauempaa.
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LEIJONANOUSUINEN PARISUHTEESSA
Leijonilla on kaksi tapaa metsästää. Ne saattavat tallustella kaikessa rauhassa näennäisesti
ympäristöstään välittämättä ja iskeä sitten salamannopeasti niin ettei uhri ehdi edes tajuta mitä
tapahtui. Toinen tapa on saada saalislauma liikkeelle tekemällä se tietoiseksi leijonan
läsnäolosta. Molemmat tavat ovat yhtä tehokkaita. Sinullakin on kaksi mahdollisuutta etsiä
itsellesi puolisoa. Voit tuoda esille kuninkuutesi käyttäytymiselläsi ja saada siten lauma
vastakkaisen sukupuolen edustajia liikekannalle. Sitten tarvitsekaan kuin valita joku lukuisista
halukkaista. Kokemukseni mukaan näin toimii suurin osa leijonanousuisista. Toinen tapa on
olla täysin välinpitämätön ympärillä pyöriviä ehdokkaita kohtaan ja tehdä tiettäväksi oma
arvonsa, jolloin suurin osa yrittäjistä heittää toivottomana pyyhkeen kehään. Lopulta kuitenkin
aina löytyy joku riittävän rohkea tekemään lähempää tuttavuutta, ja näin olet tavalla tai toisella
luonut itsellesi parisuhteen. 

Nyt vasta alkaakin todellinen testi. Suurin virheesi on nostaa ihastuksesi kohde sille
valtaistuimelle, joka alunperin kuului sinulle. Voit valjastaa lämpösi ja luovuutesi hänen
palvelukseensa, ja sanomattakin on selvää, että hän on täysin otettu saamastaan huomiosta.
Helposti käy niin, että alat mitata arvoasi hänen reaktioistaan, ja silloin onkin jo piru merrassa.
Leijonan luovuutta ei voi valjastaa puolison käyttöön pienessäkään määrin, sillä silloin se on jo
mennyttä. 

Et pidä enää itse itsestäsi, ja hänkin kohtelee sinua kuin eläintenkesyttäjä. Muista kuitenkin,
että olet itse luonut tämän nurinkurisen tilanteen, eikä sinulla ole syytä murista kuin itsellesi.
Sinä voit olla onnellinen vain sellaisessa parisuhteessa, joka sallii sinun toteuttaa itseäsi ja
nauttia omasta viehätysvoimastasi kaikkialla missä kuljet. Kaikki ihailevat kuningasta tai
kuningatarta, ja puolison mustasukkaisuus on todella typeryyden huippu. Ylpeä voi olla
kulkiessaan sinun rinnallasi, mutta omistushalu on varmin keino tappaa sinun rakkautesi. 

VESIMIES DESKENDENTTINÄ
Vesimies ja Uranus edustavat astrologiassa yhteyttä kosmisiin lakeihin ja kosmiseen
järjestykseen. Pyrkiessäsi seuraamaan omaa kosmista sykliäsi. Sinulta vaaditaan täydellistä
riippumattomuutta muiden asettamista säännöistä ja odotuksista. Joviaalina leijonaluonteena
saatatkin tuntea melkoista vastenmielisyyttä fanaattisesti omaa asiaansa ajavia kiihkoilijoita
kohtaan, koska he peilaavat elämänasennetta, jota et vielä itse hallitse. Riippumattomuus ja
ainutlaatuisuus ovat siirtymässä alitajuntasi hellään huomaan, mutta se on mahdollista vasta,
kun olet oppinut toteuttamaan niitä käytännössä. Ei siihen tietenkään tarvita fanaattisuutta,
mutta rohkeutta kylläkin. Turha kuvitella, että kohtaisit tätä hallitsematonta Uranusenergiaa
toteuttavia ihmisiä vain työpaikalla ja harrastusten parissa. Vedät puoleesi omasta
riippumattomuudestaan kynsin ja hampain kiinni pitäviä itsenäisyyskiihkoilijoita, joihin jäät
itse roikkumaan, tai täysin itseluottamuksensa menettäneitä tallukoita, joista sinun on pakko
päästä eroon. 

Alitajunnassasi kunnioitat omaa riippumattomuuttasi, mutta jotkut lapsuuden pelot estävät
sinua olemasta oma itsesi. Voit kohdata nämä pelkosi tietoisesti tunnistamalla takertumisesi tai
toisen takertumisen ja päästää sitten irti. Parisuhde on lopulta syvin mittari henkiselle
kehityksellesi kohti Uranuksen kosmisia ulottuvuuksia. Etkä tule olemaan onnellinen, ennen
kuin löydät ja toteutat omaa ainutlaatuisuuttasi ja oikeuttasi olla erilainen. Vasta silloin olet
kypsä elämään suhteessa, joka toteuttaa näitä samoja arvoja. Siihen asti pelko tulee tuhoamaan
välillänne olevan rakkauden. 

Astro.fi © Seppo Tanhua
5

Luonteesi voimat
Malli



LEIJONANOUSUISEN TERVEYSRISKIT
Leijona ja Aurinko kuvaavat kehossa sydäntä ja verenkiertoelimistöä kaiken energian
alkulähteenä ja ylläpitäjänä. Moni leijonanousuinen ei usko omaan luonnolliseen arvoonsa,
vaan pyrkii monin ulkoisin keinoin pönkittämään heikkoa itsetuntoaan. Tästä syystä monet
leijonanousuiset ovat yksityisyrittäjiä tai muuten johtavassa asemassa. Pyrkiessäsi sitten
antamaan näyttöjä omasta erinomaisuudestasi tulet todennäköisesti ylittämään reaaliset
energiavarasi, ja seuraukset ovat sen mukaiset. Stressihän se iskee ensimmäiseksi monine
lieveilmiöineen pään tai selän alueella. Pysymällä näille oireille välinpitämättömänä vilkutat
samalla vihreää valoa sinut pysäyttävälle vakavalle onnettomuudelle tai aikataulustaan
sekoavalle sydämelle. 

Sanotaan, että leijonanousuinen joutuu hengenvaaraan, mutta totuushan on, että sinä hakeudut
siihen voidaksesi sitä kautta asettaa elämän arvot oikeaan järjestykseen. Tehtäväsi on oppia
toteuttamaan omaa rajatonta luovuuttasi niin, että voit koko ajan nauttia tekemisestäsi ilman
mitään tulosvaatimuksia. Tähän kun pääset, jaksaa sydänkin paukutella pitkälti yli sadan
vuoden ja olo on muutekin niin mansikkainen että. 

Leijonanousuisen koru- ja onnenkiviä ovat:

Vuorikristalli, Vuorikide, Auringonkivi, Spektroliitti, Pyriitti, Markasiitti, Meripihka, Rubiini.
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KALAT KESKITAIVAALLA
Kalojen merkki keskitaivaalla kertoo tarpeestasi tavalla tai toisella omistautua valitsemallesi
ammatille. Parhaiten pystyt toteuttamaan itseäsi sosiaalisella sektorilla silloin, kun uskallat
kuunnella ideaalista ja ulkopuolisista ehkä mahdottomalta tuntuvaa tehtävääsi
heikompiosaisten auttajana. Kalojen merkin kautta kyllä löydät ammatin tai aseman, jossa
tämä on mahdollista. Rapunousuisella suoranainen hoitamis- ja huolehtimistehtävä toimii vain
väylänä jatkuvasti uudistuvalle itsesi toteuttamiselle, eikä tässäkään keskitaivaan sijainnissa
kannata juuri paaluja maahan hakata ammatin pysyvyyden takaamiseksi. Jos olet
leijonanousuinen tehtäväsi uralla ja ammatissa kohdistuu piilevien luovien voimavarojen
etsimiseen ja vapauttamiseen ihmisillä, jotka itsessään ovat vielä liian herkkiä tai arkoja
toimimaan itsenäisesti. Ravun johtavasta laadusta ja Leijonan tulisesta elementistä johtuen
tarvitset ammatissasi ihmistuntemuksen ja ymmärryksen lisäksi vahvan itsetietoisen
persoonallisuuden. Olipa ammattisi siten mikä tahansa niin luovuuden ja visioiden tulva toimii
varmana merkkinä siitä, että olet löytänyt omimman paikkasi elämästä. Yhtä varmoja merkkejä
vähemmän onnistuneesta valinnasta ovat tarve nauttia miestä väkevämpää, tai murehtia
muiden ihmisten vastoinkäymisistä. 

NEITSYT KESKIYÖN MERKKINÄ
Rakennat tässä asemassa sisäisen turvallisuutesi herkkyydelle ottaa  huomioon äärimmäisen
pieniä yksityiskohtia ja muuntaa sitten elämääsi niiden edellyttämällä tavalla. Ulkoinen kanava
tälle sisäiselle täydellisyyspyrkimykselle on koti ja perhe, jotka ehkä pyrit rakentamaan kaikkien
tarpeet huomioon ottaen äärimmäisen tehokkaiksi ja toimiviksi. Tällaisen kodin rakentaminen
on jo tavoitteena täysin mahdoton, ja pelkkä pyrkimyksesi viestittää sisäisestä epävarmuudesta.
Sinulle toive toimivasta ja rauhallisesta kodista toteutuu vasta oppiessasi kuuntelemaan
äärimmäisen herkästi omia fiiliksiäsi ja tuntemuksiasi sekä toimimaan niiden mukaisesti
tilanteen korjaamiseksi. Silloin sinun on vapauduttava yrityksistäsi saada koti ja perhe
toimimaan kaikkia tyydyttävällä tavalla ja uskallettava antaa perheenjäsenten hoitaa omat
murheensa niin kuin parhaiten taitavat, vaikka osaisitkin neuvoa paremman tavan. 
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AURINKO SKORPIONISSA
Syksyn edetessä illat käyvät pimeämmiksi ja ihminen alkaa miettimään elämänsä tarkoitusta.
Mikään ei ole enää itsestään selvää. Pitkien öiden aikana asiat tuntuvat muuttuvan
arvaamattomalla tavalla. Ollaan tultu Skorpionien aikaan. Elämän alkemialliset salaisuudet
nostavat päätään jokaisessa Skorpionissa ja elämää suuremmat mysteerit ovat löytäneet
innokkaan ja väsymättömän tutkijan. Tavanomainen elämä ei jaksa kiinnostaa kunnon
Skorpparia ja niinpä hän paremman puutteessa tekee kärpäsistä härkäsiä saadakseen elämäänsä
jotain tongittavaa. Valveutuneet Skorpionit vaeltavat suurina laumoina henkisiin tilaisuuksiin
tai meedioistuntoihin tyynnyttämään tarvettaan päästä sisälle elämän ja kuoleman
salaisuuksiin. 

Skorpionin hallitseva planeetta Pluto edustaa jälleensyntymisen ehdotonta filosofiaa. Aina kun
alkaa jotakin uutta täytyy jotakin myös kuolla pois. Skorpionina sinullakin on planeettasi
velvoittamana alitajuinen tarve jatkuvaan uudistumiseen ja jatkuvaan muutokseen elämässäsi.
Pinnallinen elämä ei mahdu käsitysmaailmaasi. Jos elämäsi jostain syystä pysähtyy vähänkään
paikoilleen epäilet kaikkia ja kaikkea jostakin vilungista itseään kohtaan. Ja
ristikuulustelutekniikkasi tulee aina paljastamaan raskauttavia tekijöitä kuulustelun kohteeksi
joutuneesta sijaiskärsijästä olipa tämä millainen pyhimys hyvänsä. Skorpionina elämässäsi
täytyy koko ajan tapahtua jotakin enemmän tai vähemmän dramaattista jotta voisit tuntea
eläväsi.  

Sinun on opittava luottamaan tähän sisäiseen uudistumisvimmaasi ja uskallettava sukeltaa
päivittäin itseäsi kiinnostavien asioiden pyörteisiin. Ystävät ja harrastukset saattavat vaihtua
joskus tiuhaankin tahtiin, mutta sehän toki kuuluu asiaan kun on Skorpionista kysymys.
Parisuhde kanssasi ei ole heikkohermoisten puuhaa, sillä vain itsetietoinen ja henkisesti kypsä
tyyppi pystyy vastaamaan Skorpionin haasteeseen. Sinun kanssasi ei saa lähteä pelaamaan
altavastaajana sillä tulet tuomitsemaan tällaisen kumppaniehdokkaan syylliseksi mitä
hirveimpiin väärinkäytöksiin itseäsi vastaan ja seurauksena on ikuinen häpeä ja karkotus
Skorpionin valtakunnasta. 

Seksuaalisesti olet Skorpionina ehdottomasti eläinradan voimakkain merkki. Liittyyhän
rakasteluun aina mahdollisuus uuden elämän alkamisesta. Hallitset seksuaalisuuden ja
erotiikan syvimmät salaisuudet eikä kenelläkään ole syytä aliarvioida sitä valtaa joka sinulle on
tätä kautta annettu. Silloin kun rakastut tulet välittömästi asettamaan peliin seksuaalisen
vetovoimasi, joka helposti hämää toisen osapuolen lähtemään leikkiin liian heppoisin
perustein. Se ei kuitenkaan ole koskaan viisasta, sillä kun Skorpionille antaa ruumiinsa menee
siinä samassa kaupassa sielu ja henki niin että heilahtaa. Omaisuuden takaisin saamisessa sitten
riittääkin töitä pitkäksi aikaa. Skorpionina rakastelet aina tosissasi ja kaikkesi antaen. Turha siis
ihmetellä kuinka helppoa Skorpioniin on ihastua ja rakastua. Rakkauden ja eroottisen
latauksen säilyminen edellyttää täydellistä sitoutumista tähän suhteeseen ja lisäksi oman
vapautensa ehdotonta säilyttämistä. Skorpionina kyllästyt huomattavasti muita merkkejä
nopeammin marionetteihin ja kun sinä kyllästyt niin olo käy uskomattoman ankeaksi
molemmille osapuolille. 

LAPSUUS
Skorpionilapsena synnyt perheeseen, jota on kohdannut parin vuoden sisällä jonkun läheisen
ihmisen kuolema tai traaginen onnettomuus. Tämä on jättänyt leimansa vanhempiin ja näin
olet syntynyt ikään kuin kuolemaan sisälle. Usein itse synnytykseen tai ensimmäisiin
elinpäiviin sisältyy riskejä ja syviä pelkotiloja sekä isälle että äidille. Itse et voi muistaa näitä
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tapahtumia kuin alitajuisesti. Kuitenkin sisimmässäsi haluat voittaa pelkosi ja olet pienestä
pitäen kiinnostunut kaikista mystisistä ja kuolemaan liittyvistä asioista. Ristiriita syntyy, kun
elämä vaatii sinua henkilökohtaisesti kokemaan ja osallistumaan näihin mysteereihin. Moni
Skorpioni kieltää suoralta kädeltä kaiken, mikä ei ole käsin kosketeltavaa, mutta ajan kuluessa
hän tulee ajautumaan mukaan erilaisiin hämäräjengeihin ja tekemisiin parantajien ja
ennustajien kanssa. Sisimmässäsi sinulla on jo yhteys konkreettisen elämän ulkopuolelle.
Tiedät ja aavistat asioita etukäteen, näet enneunia tai koet ihmeellisiä parantumisia
lähipiirissäsi. Lopulta tulet tunnistamaan ihmeelliset kykysi ja parantamisen taitosi
luonnolliseksi osaksi itseäsi, mutta sitä ennen tulet kohtaamaan kuoleman ja menettämisen
pelkosi moneen kertaan, monien eri ihmisten kanssa. Etsit turvallisuutta ja vaadit
ihmissuhteelta niin suurta sitoumusta, ettei kukaan voi sitä toteuttaa. Ja näin ajat loppuun aina
yhden ihmissuhteen kerrallaan, kunnes olet valmis elämään (symbolisesti) kuoleman kanssa.
Uskallat kohdata päivän kerrallaan luottaen vain omiin tunteisiisi, sitomatta kaikkea
rakastettuusi. Vasta hyväksyttyäsi tosiasian, että hän voi omasta tahdostaan riippuen lähteä
koska tahansa, voit löytää todellisen, ikuisen rakkauden. Tie on ollut ja tulee edelleen olemaan
kivikkoinen, pelottava ja fyysisestikin vaarallinen, mutta itse olet tiesi valinnut ja itse olet tämän
elämän alkemiallisen salaisuuden selvittävä ennemmin tai myöhemmin. Silloin viimeistään
tiedät, että kaikki takuulla oli vaivan arvoista. 

AURINKO 5. HUONEESSA
Luovuutta, perusidentiteettiä ja elämän tietoista päämäärää kuvaava Aurinko luovuuden,
aitouden ja sisäisen lapsen huoneessa saa sinut säteilemään vastustamattomalla tavalla aina kun
koet olevasi hyväksytty ja pidetty. Vastaavasti osaat heittäytyä lapsellisen hankalaksi jos joku
yrittää saada sinut toimimaan vastoin omia periaatteitasi. Sinun on lähes mahdotonta päästä
toteuttamaan luovuuttasi liian ahtaissa olosuhteissa. Tarvitset tilaa ja luottamusta hetkelliselle
innostumiselle, joka toisinaan johtaa tuloksiin ja toisinaan taas ei. Voit päästä kunnolla
eteenpäin elämässäsi vain ajoittaisten epäonnistumisten ja törmäilyjen kautta. Mahdollisuudet
menestymiseen tässä elämässä löytyvät Arvaamattomasti hetkellisten innostumisten takaa.
Jokainen luukku on kuitenkin avattava, jos aikoo löytää oikean avaimen. 
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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
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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 omista tunteistasi vaadit häneltäkin yhä
varmempia konkreettisia näyttöjä tunteiden aitoudesta. Rakkaus tulee vasta sitten kun näyttöjä
ei enää tarvita. 

KUU 6. HUONEESSA
Välittömiä reaktioita, alitajuisia pelkoja ja turvallisuuden tunteita heijastava Kuu työn,
velvollisuuksien ja itsestä huolehtimisen huoneessa saa tyypillisimmillään ihmisen hyppimään
huolesta huoleen ilman todellista syytä. Kun elämässä ei ole kaikki kohdallaan ja menettämisen
pelko iskee niin silloin sinä kyllä keksit monenlaista puuhaa tehtäväksi. Velvollisuuksien
kasaantuminen tapahtuu kuin itsestään ellei tunne-elämäsi ole tasapainossa ja seurauksena on
ensin väsymys, uupumus ja lopulta sairastuminen. Ensimmäinen reaktiosi toisen
hermostumiseen on pelko siitä mitä sinä olet jättänyt tekemättä. Tiedostamalla tämän
alitajuisen ajatusmallisi pystyt vapautumaan touhumaniasta ja turhasta huolehtimisesta.
Tasapainon saavuttaminen läheisissä ihmissuhteissa on lähes mahdotonta siihen asti kunnes
opit pitämään ensisijaisesti huolta itsestäsi ja omista asioistasi. 
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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 SKORPIONISSA
Tätä Merkuriuksen asemaa on tarjottu yleiselle syyttäjälle ja ristikuulustelun kehittäjälle, eikä
syyttä. Sinä se nimittäin osaat seuloa valheen totuudesta silloin kun on kysymys muiden
puheista. Sinun sanomisiasi ei sen sijaan ole syytä lähteä suuremmin penkomaan ellei halua
joutua rivien väliin kätkemiesi myrkkynuolien uhriksi. Paatuneinkin selittäjä tulee
tuupertumaan taistelutantereelle jos vain tunnet olosi yhtään uhatuksi. Rakkaus, seksi,
mystiikka ja kuolema vilahtelevat puheissasi sitä voimakkaampina mitä pahempaan ahdinkoon
olet itsesi tullut puhuneeksi. Jos elämästäsi puuttuu kaipaamasi jännitys niin eipä mene
aikaakaan kun saat pelkällä puheella ja usein jopa tahattomilla vihjauksilla taiottua esiin mitä
julmemman mustasukkaisuusdraaman puolisosi epäillessä sinua ties vaikka mistä. Tällaiset
tilanteet ovat merkki tyhjäksi käyneestä elämästä, josta yrität skorpionin keinoilla tehdä edes
hiukan näyttävämpää. Kun elämäsi tarjoaa sinulle riittävästi haasteita pääsee Merkurius
Skorpionissa oikeuksiinsa. Pystyt tuomaan kaikista asioista esille niiden syvimmän olemuksen
ja siksi sinua kuunnellaan ja mielipiteitäsi arvostetaan niin paljon, ettei kukaan rohkene asettaa
päätöksiäsi kyseenalaisiksi. 

MERKURIUS 5. HUONEESSA
Puhumista, kommunikointia, oppimista ja sopeutumista hallitseva Merkurius luovuuden,
esiintymisen ja itsensä toteuttamisen huoneessa luo pientä dramatiikkaa kaikkeen ilmaisuusi.
Ylisanat ja elehtiminen ovat tyypillisiä tapoja tuoda sanoillesi lisää potkua ja merkitystä. Tämän
huonesijainnin perusteella kaikki ilmaisusi on esiintyvää taidetta, johon yleisö eli kanssasi
elävät ihmiset joko ihastuvat tai vihastuvat. Tästä johtuu myös se, että sinua ei aina osata ottaa
vakavasti, vaikka itse olisit enemmän kuin tosissasi. Karsimalla hivenen ilmaisusi
lennokkuudesta tulet saamaan lisää uskottavuutta sanoillesi. 
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VENUS SKORPIONISSA
Skorpionin merkissä sijaitessaan Venus rakentaa arvomaailmasi jatkuvan uudistumisen ja
jatkuvan muutoksen epävakaille kallioille. Elät omaa arvomaailmaasi ja rakkauselämääsi paljon
tavallista syvemmältä ja saatat hyvin kuvitella kaipaavasi pysyvää ja vakaata parisuhdetta. Aika
helposti toki pystytkin sellaisen rakentamaan, mutta siihen se ihanuus sitten päättyykin ja outo
ahdistus ajaa sinut syvälle tyytymättömyyden suohon. Näin tapahtuu uudelleen ja uudelleen
kunnes vapautat itsesi materiaalisen pysyvyyden jalkapannasta ja uskaltaudut elämään yhtä
päivää kerrallaan ilman tulevaisuuteen liittyviä lupauksia sen paremmin sinulta kuin
häneltäkään. Ilman täydellistä sitoutumista ja täydellistä luottamusta perustat rakkautesi
menettämisen pelon huteralle alustalle, joka on tuomittu romahtamaan ennemmin tai
myöhemmin. Voit kokea täydellistä luottamusta vain itseesi ja omiin tunteisiisi, jolloin toisen
tunteiden seuraaminen käy tarpeettomaksi. Jatkat siis suhdetta juuri niin kauan kuin siinä on
sinulle välttämätöntä kipinää ja kun kipinä sammuu, voit sammuttaa myös suhteen. 

Skorpionin sinuun lataama eroottisuus on ehdottomasti kovin valttisi liikkuessasi
anniskeluravintoloiden parketeilla. Tiedät, että sinulla on neljä ässää ja jokeri valittuasi sopivan
uhrin itsellesi. Pelkkä kosketus riittää lamaannuttamaan parkkiintuneemmankin
kumppaniehdokkaan ja yleensä uhrisi edustaakin juuri tätä kokeneempaa kaartia, sillä näin
varmistat jo kättelyssä itsellesi mielenkiintoisen ja puhuttelevan illan. 

Kun sitten löydät itsellesi sopivan kumppanin josta voisit kuvitella pitempiaikaistakin
seuralaista itsellesi, niin yritä ihmeessä hillitä omistamishaluasi ja mustasukkaisuuttasi siihen
asti kun pappi on tilattu ja hääasut hankittu, sillä muuten valittusi, jos hänellä on vähänkään
järkeä, pyytää parin vuoden lykkäystä ennen kuin hyväksyy kahleet nilkkoihinsa. Sinäkin voisit
varmuuden vuoksi kiikuttaa jääpussia mukanasi, sillä vain harvalla puolisoehdokkaalla on
lopulta kykyä ja rohkeutta toteuttaa niin syvältä luotaavaa ja henkistä kehitystäsi uudistavaa
rakkauselämää kuin sinä sisimmässäsi vaadit. Voit kyllä etsiä kiinteää ja pysyvää parisuhdetta,
mutta varo ettei siitä tule liian pysähtynyt. Jos näin pääsee käymään niin etsit itsellesi uuden
kumppanin, jonka kanssa räiskyy ja rätisee niin ettei kukaan uskalla edes ajatella missä
huomenna mennään. Varmuuden etsimisen sijasta sinun tulisi uskaltaa elää täysillä tätä päivää
intohimoineen ja seikkailuineen yhdessä kumppanisi kanssa, sillä vain näiden kokemusten
kautta saat lopulta rauhan sielullesi. 

Avioliitoltasi vaadit fyysistä tyydytystä ja melko usein myös materiaalista näyttöä suhteen
onnellisuudesta. Elleivät toiveesi toteudu olet valmis manipuloimaan puolisoasi erotiikan ja
kiintymyksen avulla ja käyttämään häntä hyväksesi. Toinen tapa ilmaista tyytymättömyyttäsi
on kerätä kaikkea mahdollista kaunista, mutta tarpeetonta krääsää nurkat ja hyllyt täyteen. 

Taiteen alueella löydät itsesi rikkomassa minkä tahansa taiteenlajin kiveen hakattuja sääntöjä
omintakeisella tyylilläsi. Se joko ihastuttaa tai vihastuttaa, mutta kylmäksi ei jää kukaan.

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
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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 SKORPIONISSA (Mitä sinä etsit naisesta)
Sinulla on Venus villissä, vahvassa ja seksuaalisuutta painottavassa Skorpionin merkissä. Koet
sisäisen naisesi jatkuvaa, lähes pelottavaa seikkailua etsivänä, villeimmän seksuaalisuutensa
paljastavana, intohimoisena rakastajattarena. Esiinnyt naismaailmassa kovana, kokeneena,
erittäin puoleensavetävänä ja vapaana miehenä, jota ei koskaan kahlita. Koska rakastettusi ei
vastaa oman arvomaailmasi naiskuvaa, pelkäät myöntää mitä mielessäsi liikkuu. Odotat häneltä
sokeaa intohimoa vain sinua kohtaan, jotta voisit sillä verukkeella hakeutua uusiin ja uusiin
seikkailuihin. Jos nainen erehtyy vastaamaan sinun odotustasi ja menee hyväksymään
loukkaavan käyttäytymisesi, niin pitkään hän ei tule sinua kiinnostamaan. Ajaudut etsimään
kaipaamaasi intohimoa aina vain syvemmiltä vesiltä kunnes liittosi on mennyttä. Tosiasiassa
olet tyytyväinen vasta sitten kun löydät naisen, jonka rakkaus on niin suuri, että hän on valmis
jättämään sinut heti kun havaitsee sinun liehittelevän muita naisia.

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 NEITSYESSÄ
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. 

Mars Neitsyen merkissä synnyttää vahvan motivaation kaikkeen sellaiseen tekemiseen, jonka
avulla voi korjata ongelmatilanteita tai kehittää jotain ihmistä tai yhteisöä palvelevaa
menetelmää pidemmälle ja pidemmälle. Hyvin tehty työ on sinulle kunnia-asia ja siksi et ole
valmis päästämään käsistäsi mitään puolivalmista muiden arvosteltavaksi. Joudutkin
voittamaan itsesi muutaman kerran voidaksesi hyväksyä kauneuspilkut osaksi onnistunutta
projektia. Sinua varten on olemassa eräs tunnettu sananlaskukin: Hyvin suunniteltu on puoliksi
tehty. Aivan täysin tätä ei voi sinuun soveltaa, sillä suunnitteluun saattaa mennä niin kauan,
ettei ole enää mitään toteutettavaa. Huonosti tehdyt työt eivät pääse lähtemään käsistäsi, mikä
on sinänsä ihan hyvä asia, mutta liiallisuuksiin vietynä siitäkään ei ole mitään iloa kenellekään.
Itsekritiikkisi omia töitäsi kohtaan on todellakin kovempaa luokkaa ja liian moni täysin
tyydyttävä työ jää käsiisi voimatta koskaan valmistua, sillä täydellisyyttähän ei ole olemassa. 

Turhautuneisuuden tunne, joka silloin tällöin pyrkii esille on vain omaa kokemattomuuttasi ja
nirsouttasi. Kannattaisi nähdä hiukan vaivaa ja tutkia omia itse epäilyjään samalla tarkkuudella
kuin parannettavaa ympäristöään ja olo helpottaisi heti puolella. 

Henkisen kasvun myötä saatat siirtää energiasi rasvamontulta tai elektroniikkatehtaalta
ihmisten palvelemiseen. Uhraamalla omat vaatimuksesi toisten hyväksi toteutat Neitsyen
henkistä eli esoteerista symboliikkaa, mutta samalla on muistettava, että siitäkin on osattava
nauttia ennen kuin se kantaa todellista hedelmää.

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. 

Tarkkuutta ja huolellisuutta ei pitäisi puuttua kun sinä tartut lapion varteen sillä Mars
Neitsyessä tekee sinusta eräänlaisen expertin, hienouksien asiantuntijan tässä kosmisessa
maailman menossa. Muista se saattaa tuntua saivartelulta, mutta sinulle on todella tärkeää
tehdä asiat oikeassa järjestyksessä ja oikealla tavalla. Kosminen tehtäväsi on osua pieniin
pisteisiin, joista sitten muodostuu juuri oikea kokonaisuus. Sinulla on ainutlaatuinen kyky
analysoida kaikkea touhuamistasi ja korjata toimintatapaasi koko ajan työn edistyessä. Muiden
laatimat toimintasuunnitelmat eivät tästä syystä tahdo sopia sinun maailmankuvaasi. 

Sisäinen miehesi pystyy uskomattomalla tavalla aavistamaan mitä nainen milloinkin haluaa ja
tuntuu varmaan ruhtinaalliselta olla sinun huomiosi keskipisteessä. Kenelläkään ei ole syytä
pitää sinua itsestään selvyytenä sillä liian pitkälle meneviin vaatimuksiin vastaat kylmällä ja
laskelmoivalla välinpitämättömyydellä joka ei voi jäädä huomaamatta, mutta johon ei voi
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myöskään millään puuttua. Sinun kanssasi pärjää ihan hyvin ja sinusta saa itselleen
täydellisyyttä hipovan miehen kunhan älyää olla puuttumatta sinun työjärjestykseesi.
Maailman muuttuessa kiihtyvällä vauhdilla korostuvat kaikki sinun tekemisesi entisestään ja
tunnet olosi erittäin levottomaksi ellet saa suorittaa omaa osuuttasi kosmisessa maailman
rakentamisessa. Käytännössä on tietysti kysymys jokapäiväiseen elämään liittyvistä järjestelyistä
ja asioista, joissa sinulla ei ole enää varaa tinkiä omasta näkemyksestäsi niin paljon kuin
aikaisemmin. 

MARS 3. HUONEESSA
Energian kohdistamista, motivaatiota ja toimintaa kuvaava Mars puhumisen, oppimisen,
opettamisen ja keskinäisen kommunikaation huoneessa on usein merkki nopeasta
oivalluskyvystä. Osaat yhdistellä asioita toisiinsa kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla.
Toimit ennemmin hetken mielijohteesta kuin ennakoiden eikä sinun ole helppo hyväksyä
muiden esittämää arvostelua sinun päätöksiäsi kohtaan. Ajaudut tavallista helpommin
väittelyihin, joista ei ole kenellekään mitään hyötyä. Tulet selviämään paljon helpommalla kun
et yritä puolustella tekemiäsi ratkaisuja tai saada niille muiden hyväksyntää. Sinä opit
oppimisen ja erehtymisen lain kautta ja se täytyy sekä sinun että muiden pystyä hyväksymään.
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NOUSUSOLMU HÄRÄSSÄ LASKUSOLMU SKORPIONISSA
Eräs eläinradan kaikkein vaikeimmista karmallisista tehtävistä avautuu sielullesi tämän
kuunsolmuaseman myötä. Päätös ja kuolema viipyvät aikaisempien elämiesi yllä, koska
skorpionin  Plutovoimat  olivat tehokkaassa muutostoiminnassaan. Sinulla saattaa olla nyt
vahvoja pelkotiloja, koska pelkäät, että sinulta voidaan nytkin  vetää  matto  jalkojen alta niin
kuin menneisyydessä. Siksi sinussa  kehittyy vahva puolustusmekanismi  kaikkia  niitä 
kohtaan, jotka voisivat  aiheuttaa  menneen toistumisen. Edellisessä elämässäsi  kirjaimellisesti
kuljit läpi helvetin tulen polttaessasi kaikki  väärät  mielipiteesi ja arvostelmasi.
Todennäköisesti olet kokenut myös noituuden mahdin ja sen vuoksi sinun on tässä elämässä
koettava  kolkko  herääminen  noista  alemman  itsen jäänteistä. Edellisessä elämässäsi sinulla 
oli  myös  hyvin  voimakas seksuaalinen vietti, joka  aina suisti sinut tasapainosta. 

Aikaisempien inkarnaatioiden voimakas seksuaalivietti ajaa sinua etsimään kaikista suhteista
mahdollisimman suurta tyydytystä, kunnes opit, että ne vaikuttavat  lopulta  vain  hävittävästi
omaan persoonalliseen egoosi. Olet pettynyt ja hämmentynyt nähdessäsi  kaiken 
murskaantuvan ympärilläsi ja kuitenkin olet melkein iloinen itsekin vielä auttaessasi
pienimpienkin jäännösten  hävittämisessä.  Muun  horoskoopin perusteella voi todeta, kuinka
paljon sielusi on jo  jättänyt skorpioni ominaisuuksia. Jos olet lähempänä noususolmuasi 
härkää,  raivaat  rajuin ottein  tarkoituksenmukaisella  tavalla  pois skorpionin  negatiivisia
ominaisuuksia. 

Jokainen päivä näyttää olevan  täynnä  uusia vaaroja, kunnes kriisitilanteiden kasaantuminen
luo  sellaisen  selkkauskaaoksen,  että joudut taisteluun olemassaolosi puolesta. Et tunne vielä
kohtuutta etkä luota todellisiin tapahtumiin, vaan kuvittelet, että ihmisillä on  taka-ajatuksia
sinua kohtaan. Usein näet, että toiset kääntyvät sinua vastaan. Kuitenkaan et voi ymmärtää, 
että juuri itse olet siihen syypää. Koska voimakkaat tunteesi etsivät purkautumistietä, tarvitset
laajan ja luovan toimintakentän. Seksuaalinen halu  on  muunnettavissa jumalaiseksi
rakkaudeksi ainoastaan uskaltamalla  hyväksyä  se  luonnollisena osana itseä, jolloin sillä ei
enää ole valtaa ylitsesi. Sinun on rakennettava uusi  maailma  tukevista  härän  ominaisuuksista
sen sijaan, että yhä vieläkin pysyttelisit  jäljellä olevissa skorpioniominaisuuksissasi. Koet
henkistä kasvua, kun huomaat toisten  toiminnat omien alitajuisten toimintojesi heijastumiksi.
Kaikki katkeroittavat pidäkkeet  on  ratkottava  tietoisuudesta, jotta uusi rauhan kylvö voisi
menestyä. Laskevan kuunsolmun kautta skorpionissa  sinun on murskattava sillat takanasi
menneisyyteen ja opittava Lootin vaimon läksy: Älä koskaan katsele taaksesi! Noususolmu
härässä  opettaa sinua, ettet tuhlaa voimaasi arvottomiin tehtäviin  ja  toimintoihin. Saavutat
suurimmat voittosi tässä elämässä, jos kehität rakkauttasi maata  kohtaan ja opit arvostamaan
ohikiitävää hetkeä, joka aina pitää sisällään sekä menneen että tulevan. Intensiivisten elämystesi
kautta sinulle avautuu universumin koko rikkaus, jossa on aina kaikki, mitä ikinä tarvitset.
Näin voit lakata  tavoittelemasta kaikkea sitä, mihin tunnut pettyneesi, koska nyt näet, että
kaikki ovet ovat sinulle avoinna. Tässä elämässä tehtäväsi on saavuttaa  tyytyväinen  elämän
rauha, jossa skorpionin kiehuva tulivuori purkautuu härän henkiseen harmoniaan. 
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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 KALOISSA
Kalojen merkissä sijaitessaan avaa Chiron todella suuret  mahdollisuudet toteuttaa parantajan
tehtävääsi, mutta se edellyttää Kalojen  läksyn sisäistämistä. Kuinka helppoa onkaan toimia
auttajana ihmisten ongelmissa  saattamalla  heidät riippuvaisiksi itsestään,  jolloin  kyky selvitä
elämän karikoista vain  heikkenee.  Ymmärryksesi elämää ja sen vaikeuksia kohtaan saattaa
sinut  suureen  kiusaukseen ryhtyä kainalosauvaksi apua tarvitsevalle sen sijaan, että antaisit 
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hänen  opetella seisomaan omilla  jaloillaan.  Todellinen  auttaminen vaatii rohkeutta nähdä 
hyvin  läheistenkin ihmisten kaatuvan  ja  satuttavan  itseään. Muistot omista
lapsuudenaikaisista haavoistasi saavat sinut pelkäämään kaikkea, mikä nostaa nuo muistot
esiin, ja siksi mieluummin pidät vaikeuksissa olevaa ihmistä pystyssä, kuin annat hänen 
kaatua. Vasta oppiessasi itse seuraamaan alitajuntasi vihjeitä,  silloinkin kun se aiheuttaa
näennäistä tuskaa läheisillesi, olet  valmis  toteuttamaan todellista sisäistä parantajaasi. 
Ymmärrys  ihmisten erehdyksiä kohtaan on suurin apu,  jota Chiron tässä yhteydessä voi
kuvata, ei erehdysten estäminen tai vastuun ottaminen omille harteille. 
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Sisäinen soturi
Johdanto

Seuraaville sivuille olen koonnut tulkinnat karttasi merkittävimmistä aspekteista eli
planeettojen välisistä kulmista.

1. Ensimmäinen osa tarkastelee lyhyesti, mitä aspektia kartaltasi löytyy eniten.
2. Sitten voit lukea, mitä aspektikuvioita kartallasi on ja niissä mukana olevien aspektien
tulkinnat.
3. Lopuksi kaikki karttasi aspektit sen mukaan, mikä on herkin vastaanottava tekijä. Tästä
syystä osa aspekteista esiintyy tulkinnassa kahteen kertaan. Jos sama aspekti on useammassa
kuviossa, näkyy tekstikin yhtä monta kertaa.

Jokaisen uuden otsikon alkupuolen tulkinnat ovat merkitykseltään voimakkaampia, vaikka
mitään ehdotonta tärkeysjärjestystä ei olekaan löydettävissä. Eri aikoina nousevat esille erilaiset
haasteet ja valmiudet, ja vain sinä itse voit päättää mikä iskee ytimeen tällä hetkellä; vuoden
kuluttua esillä ovat ehkä aivan toisenlaiset asiat. 

Nämä tulkinnat perustuvat hermeettisen filosofian mukaiseen jälleensyntymisoppiin. Sen
mukaan kaikki meidän tekomme ja päätöksemme kantavat hedelmää tai vaativat korjaamista
tämän elämän lisäksi myös tulevien elämien aikana. Niinpä sinä saat tässä elämässä nauttia
edellisten elämiesi aikana hankkimistasi valmiuksista ja vastata tekemistäsi inhimillisistä
erehdyksistä. Karma ei koskaan tarkoita, että sinun pitäisi kärsiä jotain rangaistusta edellisten
elämiesi pahoista teoista. 

Negatiivinen karma syntyy vain sellaisessa tilanteessa, jossa vaadit itseltäsi enemmän kuin
mihin voimasi riittävät. Elämä voi tuntua toivottomalta tai vaikealta myös sellaisessa
tilanteessa, jossa jätät aiemmin hankkimasi valmiudet käyttämättä. 

Edellisten elämien merkittävimmät piirteet ovat aina löydettävissä myös lapsuudestasi, sillä olet
valinnut vanhempasi vastaamaan niin hyviä kuin kehitettäviäkin puolia itsessäsi. Aikuisena
sinun on pystyttävä voittamaan monia lapsuudessa omaksumiasi malleja, jotka eivät enää kerta
kaikkiaan toimi jokapäiväisessä elämässä. Kartan akselit (Nousumerkki ja Keskitaivas,
Deskendentti ja keskiyö) liikkuvat kuutakin nopeammin ja niinpä niiden voidaan sanoa
edustavan sielun neljää hyvin erilaista ilmentymää. Kuu voi siis sijaintinsa mukaisesti vaikuttaa
eli tehdä aspektia vain syntymäkarttasi akseleille. Aurinko voi siten vaikuttaa eli tehdä aspektia
Kuulle ja Akseleille jne. Käsittelen seuraavaksi kaikki syntymäkartalle muodostuvat aspektit
siten, että järjestys määräytyy vastaanottavan planeetan tai tekijän herkkyyden mukaan.
Aspektitaulukosta löydät vastaanottavan planeetan kolmannesta pystyrivistä ja aspektia
tekevän planeetan ensimmäisestä pystyrivistä. Aspektin symboli on tietysti niiden välissä. 

Toivottavasti tämä laatimani selvitys karttasi aspekteista antaa sinulle eväitä itsesi
ymmärtämiseen, vaikka teksti varmasti tuntuu alussa hiukan vaikeaselkoiselta. Parin lukemisen
jälkeen on moni asia jo paljon selvempi.
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Mitä aspekteja sinulla on eniten
Aspekti: yhtymä, 16kpl
Sinun kartallasi on planeettojen ja akseleiden välisissä aspekteissa eniten yhtymä-aspektia. Sinä
olet ottanut tehtäväksesi toteuttaa paljon uusia haasteellisia kehitysprojekteja tässä elämässä.
Voisi luulla ensin kivaksi hommaksi, mutta kuten tulet aspektikuvauksista huomaamaan niin
välillä tuottaa melkoisia vaikeuksia sovittaa omat uudet ideat muiden vanhentuneisiin
malleihin. Eikä se lopulta ole edes mahdollista. Karmallinen päätehtäväsi onkin repiä tähän
päivään sopimattomat systeemit maan tasalle isommalla tai pienemmällä metelillä ja rakentaa
sitten tilalle omat mallisi. Sanomattakin lienee selvää ettei sinulla ole oikeutta toteuttaa tätä
haastavaa tehtävää muuta kuin omassa elämässäsi; toiset tulevat kyllä perässä kunhan ehtivät.
Pahin mahdollinen virheesi olisikin edes yrittää saada toiset hyväksymään omat, usein
kunnianhimoiset suunnitelmasi. Haaskaat vain aikaasi, sillä hyväksyminen seuraa vasta sitten
kun olet omassa elämässäsi näyttänyt kaiken toimivan moitteettomasti. Itsenäisyyttä ja
riippumattomuutta kysytään tosi paljon sikäli kun aiot hyödyntää näissä aspekteissa piilevät
huikeat etenemismahdollisuutesi.
Aspekti: kolmio, 16kpl
Kovin suurta tungosta ei takuulla ole siihen onnekkaitten Hannu Hanhien joukkoon, johon
tämä aspektipainotus sinut oikeuttaa. Ilman todella kovaa työtä ja rankkoja kokemuksia
edellisten elämiesi aikana tällainen ei voisi olla mahdollista. Siksi onkin olennaisen tärkeää
oivaltaa että olet todella ansainnut kaiken sen hyvän, mitä elämä tällä kertaa pystyy sinulle
tarjoamaan. Meitä onnettomia Aku Ankkoja vain riittää niin valtavasti pyörimään jaloissasi,
että kiusaus jakaa onnesi onnettomille saattaa käydä ylivoimaisen suureksi. Tässä se onkin
sinun elämäsi pahin sudenkuoppa, sillä kumartuessasi auttamaan maan vaivaisia heidän
pienissä ongelmissaan, unohdat nopeasti miltä tuntuu lentää paratiisista toiseen matkan
vaaroja uhmaten ja jatkuvasta seikkailusta nauttien. Sinä olet oman tunkiosi monilta osin
siivonnut ja madonlukusi lukenut edellisessä inkarnaatiossasi ja vain siksi sinulla on nyt oikeus
levittää siipesi yhtenä harvoista valituista. Muiden ihmisten mustasta kateudesta huolimatta
sinun tulee antaa heille mahdollisuus saavuttaa ne oivallukset, jotka sinä olet jo löytänyt. Se voi
onnistua vain mutaa tonkimalla ja omista virheistään oppien, joten älä kuvittele tekeväsi päivän
hyvää työtä jäädessäsi auttamaan itsensä pulaan saattanutta ystävääsi pois ahdingosta
moninaisten lahjojesi avulla. Kiittämättömyys tulee olemaan vaivannäkösi ainoa palkka, sillä
luoja ei säästä ketään tekojensa seurauksilta ja siksi sinun uhrautumisesi ei tuo ystävällesi
toivottua tulosta vaan saattaa hänet entistä pahempaan ahdinkoon. Anna siis palaa ja nauti
tästä elämästä täysin siemauksin. Lentämällä pääset pitkälle.
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Karttasi erikoiskuviot
STELLIUM
Useita planeettoja kasaantuneena samalle alueelle karttaympyrällä merkitsee eräänlaista
voimapistettä elämässäsi. Nämä yhtymät vaativat erityistä huomiotasi ja johdattavat oikein
käytettyinä uraa uurtaviin saavutuksiin elämässäsi. Voit olla varma että moni lähelläsi oleva
ihminen kokee nämä sinussa olevat uudistumisvalmiudet valtavaksi uhaksi omalle elämälleen.
Niinpä saatkin varautua jatkuviin yrityksiin voimasi valjastamiseksi jonkun toisen tavoitteiden
taakse. Et varmaan voi välttyä silloin tällöin haksahtamasta imartelun ja kehumisen
salakavalaan ansaan, mutta tulokset eivät tuossa tilanteessa koskaan vastaa sen paremmin omia
kuin toistenkaan odotuksia. Tämä voimapahkura on valjastettavissa vain sydämen voimalla
palvelemaan sinulle henkisesti tärkeitä tavoitteita eikä siinä juurikaan kaivata muiden apua tai
neuvoja. Seuraavien yhtymäaspektien kuvaukset palvelevat kaikki omalla tavallaan samaa
tarkoitusta, joten lue ne tarkoin ja luo niistä itsellesi hyvältä tuntuva kokonaisuus.

Merkurius  yhtymä Aurinko
Maasta katsoen Merkurius pysyy aina niin lähellä Aurinkoa, etteivät nämä planeetat tee
keskenään muita kulmia kuin yhtymän.Yhtymällä on havaittavaa merkitystä vasta kun nämä
planeetat ovat vähintään viiden asteen etäisyydellä toisistaan. Verbaalinen luovuus korostuu ja
voidaan sanoa että puhe tai kirjoitus kuuluvat olennaisena osana tietoisten päämääriesi
toteuttamiseen.

Neptunus  yhtymä Aurinko
Mediaalisena planeettana Neptunus edellyttää tietoista avautumista alitajuisille viesteille ja
sisäiselle intuitiolle ennen kuin henkiset päämäärät voivat toteutua. Kun intuition luvattu
planeetta Neptunus tekee yhtymää Auringolle syntymäkartallasi, voit pitää sitä suurena
kunniana. Koko ihmiskunnan kosminen tietoisuus avautuu joidenkin valittujen kautta
ymmärtämään universumin salattua rakennetta. Käyt syntymästäsi saakka läpi valtavaa
tietoisuutesi laajentumisprosessia. Siksi olet jo lapsena elänyt omissa oudoissa maailmoissasi ja
saanut vanhempasi pelkäämään käyttäytymistäsi. Heidän yrityksensä saada sinut elämään edes
jotakuinkin normaalia elämää säilyy muistissasi epävarmuutena omaa herkkyyttäsi kohtaan.
Tietoinen ja henkinen päämääräsi ei kuitenkaan voi avautua muuta kuin oppimalla elämään
intuitioosi luottaen. Siksi elämä kohtelee sinua kaltoin tilanteissa joissa yrität elää ja toimia
muiden asettamia sääntöjä noudattaen. Ellet tule riittävän tietoiseksi alitajuisista kyvyistäsi ja
aavistustesi voimasta saattaa todellisuus käydä liian raskaaksi ja sinun on pakko hakea
tuntumaa rajan taakse alkoholin tai huumeiden avulla. Ne eivät kuitenkaan tule antamaan
sinulle pysyvää helpotusta, sillä sisimmässäsi olet valmistautunut tämän elämäsi aikana
tulemaan sinuiksi valtavan herkkyytesi kanssa ja jakamaan kauttasi välittyvää kosmista tietoa
kanssaihmisillesi. Herkkyys tekee sinut ymmärtäväiseksi muiden ihmisten heikkouksia kohtaan
ja toinen suuri holismiin rinnastettava pakopaikka onkin uhrautua jonkun läheisen ihmisen
hoivaajaksi oman elämäsi kustannuksella. Meediot ja selvänäkijät ovat esimerkkejä henkilöistä,
jotka ovat suunnanneet ainakin osan tästä herkkyydestä välittääkseen rajantakaista tietoa sitä
tarvitseville. Ellet opi luottamaan intuitioosi tulet uudelleen ja uudelleen löytämään itsesi
romuttuneiden haaveittesi keskeltä itsepetostesi paljastuessa.

Venus  yhtymä Aurinko
Esteettinen luovuus kuuluu merkittävänä osana tietoisten päämääriesi toteuttamiseen ja siksi
sinulle on tärkeää nauttia ihan kaikesta mitä teet. Vain nautinnon kautta saat luovuutesi
elämään. Älä erehdy myymään omia arvojasi mistään hinnasta, sillä se on heti pois lämpimästä
viehätysvoimastasi, jota ilman koet olosi hyvin epävarmaksi. Lämmin ja aito hymy kasvoillasi
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saa muut kuuntelemaan mitä sinulla on sanottavana ja loppu sujuukin sitten omalla painollaan.
Nauttiessasi siitä mitä teet, välittyy se niin voimakkaana eteenpäin, ettei kukaan yritä väittää
sinun olevan väärässä.

Venus  yhtymä Merkurius
Näistä kahdesta planeetasta ei voi sanoa kumpi tekee ja kumpi vastaanottaa aspektia, mutta
yhtymässä ollessaan ne symboloivat kommunikaation ja kauneuden saumatonta kietoutumista
toisiinsa. Kyky puhua ja kirjoittaa kauniisti on ehkä tyypillisimpiä muotoja tälle yhtymälle.
Voisi olettaa että oman arvomaailmasi esille tuominen puhumalla on sinulle helpompaa kuin
muille ja että siksi saat helpommin hyväksyntää arvostamillesi asioille. Sanataiteen kaikki
muodot runoudesta freelancer toimittajaan mahtuvat tämän kuvion alaisuuteen.
Ihmissuhteista puhuttaessa voisi vielä leikkiä ajatuksella kumppanin iskemisestä, jonka sinä
teet tietysti puhumalla paremmin kuin millään muilla avuilla. Monet saattavat jopa ihastua
enemmän puheisiisi kuin todelliseen ihmiseen puheiden takana.

Neptunus  yhtymä Merkurius
Olet syntynyt tähän elämään opettelemaan intuitioon pohjautuvaa kommunikaatiota ja
jakamaan herkän alitajuntasi kautta välittyvää tietoa kanssaihmisillesi. Näet ja vaistoat paljon
enemmän asioita kuin muut ihmiset ympärilläsi eikä sinulle varmasti ole kovin helppoa
puolustaa omaa eriävää mielipidettäsi, vaikka sisimmässäsi tiedät olevasi oikeassa. Elämäsi
muodostuukin varsin raskaaksi, jos vaadit itseltäsi sopeutumista muiden tekemiin ratkaisuihin,
sillä kosminen tehtäväsi on oppia kuuntelemaan ja toteuttamaan alitajuntasi kautta tulevia
viestejä. Et koe elämääsi mielekkääksi jos jatkuvasti teet sisimpäsi vastaisia päätöksiä ja joudut
kärsimään niiden seurauksista. Puheesi ja kommunikaatiosi toimii kosmisen tietoisuuden
alaisuudessa ja siksi saatat monta kertaa todeta sanoneesi jotain sellaista, jota et millään pysty
perustelemaan. Älä edes yritä etsiä syitä sanoillesi vaan luota siihen että olet joka tapauksessa
oikeassa. Ammatillisesti tätä kykyä voi käyttää selvänäkijän tai ennustajan tehtävissä oikein
tuloksekkaasti eikä ole lainkaan hassumpi ajatus kokeilla millaiset ovat kykysi välittää kirjallista
tai runollista tekstiä muuallekin kuin pöytälaatikkoon. Puheen kautta auttaminen ja
parantaminen ovat myös tämän kuvion yleisimpiä käyttötapoja joko tietoisesti tai
tiedostamatta.

Neptunus  yhtymä Venus
Olet löytämässä kokonaan uutta mediaalista ja henkistä ulottuvuutta ihmissuhteillesi tämän
elämäsi aikana ja siksi olet hyvin herkkä sekä rakastumaan että pettymään. Sisäinen kauneus,
hellyys ja herkkyys saavat sydämesi avautumaan keskinäiselle rakkaudelle ensin liian avoimesti,
sillä et pysty heti sovittamaan elämän realiteetteja herkkiin tunteisiisi. Oletat myös kumppanisi
suhtautuvan asioihin yhtä suurella ymmärryksellä ja uhrautuvuudella kuin mihin itse olet
valmis. Sinulla on kyky nähdä toisessa sama herkkyys, jota itse kannat sydämessäsi, mutta tässä
elämässä sinun on opittava hyväksymään, etteivät kaikki ole valmiita elämään herkkyytensä
ehdoilla vaan pitävät tiukasti kiinni kovasta kuorestaan. Rakkautesi kokee kovia kolauksia ja
pettymyksiä silloin kun erehdyt rakentamaan elämääsi sen sisäisen näkemyksen varaan jonka
loit ensitapaamisella. Silloin kun kumppanisi elää kuorensa sisällä ei sinulla ole mitään
mahdollisuuksia rakentaa toimivaa parisuhdetta hänen kanssaan. Muutut vain itsekin
kyyniseksi ja tapailet marttyyrin viittaa harteillesi pyrkiessäsi ylläpitämään tällaista suhdetta.
Tulet kyllä löytämään ihmisen, joka myös elää herkkyytensä ehdoilla niinkuin sinäkin, kunhan
opit seuraamaan vaistojesi lisäksi myös käytännön elämää. Olet löytänyt etsimäsi silloin kun
rakkaus ei vaadi mitään ulkoisia vakuutuksia kumpaankaan suuntaan. Herkkyytesi saa sinut
ihastumaan niin helposti aivan käsittämättömiin asioihin, ettei elämäsi kestä tiukkaa
materiaalista kontrollia eikä omistushaluista kumppania. Taiteellinen ja musikaalinen luovuus
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ovat hyvin usein konkreettisia ilmentymiä herkkyydestäsi välittää kosmista kauneutta muille
ihmisille.
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STELLIUM
Pluto  yhtymä Mars
Tämä aspekti kertoo sinun olevan hyvin konkreettisella tavalla sitoutunut toteuttamaan
alkemiallista uudelleensyntymisprosessia maapallolla. On olemassa monia asioita, jotka tulee
tänä päivänä toteuttaa eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Sinulla on käytössäsi valtava
kosminen energia pystyäksesi oman elämäsi välityksellä luomaan tarvittavat muutokset myös
ympäristöösi. Tästä syystä sinulla on sisimmässäsi ehdoton tieto siitä, mitä sinun tulee
milloinkin tehdä. Ellet jostain syystä uskalla toimia omilla ehdoillasi kasaantuu energia sisällesi
ja räjähtää tietyin väliajoin rajuksi kapinaksi vallitsevia olosuhteita ja rajoituksia vastaan. Siinä
kaatuu omat ja usein muidenkin systeemit yhdessä hujauksessa jälkimaininkien vaikeuttaessa
elämääsi vielä pitkälle tulevaisuuteen. Näiden kokemusten välityksellä sinun on tarkoitus oppia
käsittelemään sisäistä voimaasi yhä viisaammin, kunnes katastrofit käyvät kokonaan
tarpeettomiksi. Tietoisena tämän velvoittavan kuvion olemassaolosta voit huomattavasti
nopeuttaa kehityksen kulkua ja säästää itsesi monilta selkkauksilta. Ole tietoinen ettei
kenelläkään toisella ihmisellä ole oikeutta puuttua sinun tekemisiisi, sillä vain sinulla on
tarvittava tieto energiasi kohdistamiseksi oikeaan kohteeseen juuri oikealla hetkellä. Tämän
lisäksi sinun tulee puhdistaa itsesi myös omista tulevaisuudelle asettamistasi vaatimuksista, sillä
sinun tulee olla valmis päivittäin romuttamaan aikaisemmat suunnitelmasi voidaksesi siirtyä
uusien haasteiden pariin. Elämäsi on hankalaa ja täynnä erilaisia vastoinkäymisiä kunnes
uskallat ottaa täyden vallan ja vastuun tehdä päivittäin tuskallisilta tuntuvia ratkaisuja.
Tilanteesi on sama kuin lääkärillä, jonka on vedettävä nyrjähtänyt nivel nopeasti oikeaan
asentoon. Ellei sitä tee heti, tulee se myöhemmin olemaan vielä paljon tuskallisempaa. Ja sitten
töihin.

Uranus  yhtymä Mars
Vauhti ja arvaamattomuus, jotka liittyvät kaikkeen tekemiseesi ei ole merkki alkavasta
hulluudesta vaan luonnollinen ilmentymä tähän elämään liittyvästä kosmisesta tehtävästäsi.
Kosminen uudistuminen vaatii joskus äärimmäisen nopeita ja radikaaleja päätöksiä ja liikkeelle
lähtöjä jokapäiväisessä elämässä. Sinä olet valinnut tehtäväksesi välittää tarvittavat muutokset
maapallolle oman elämäsi kautta. Ihmismieli ei voi käsittää mikä ratkaisu parhaiten tukee
lähitulevaisuudessa tapahtuvaa kehitystä ja kuitenkin jonkun täytyy valmistella tulossa olevat
muutokset. Sinä siis toimit valmistelijana itsekään tajuamatta kaikkia nopeita päätöksiäsi, joille
ei kerta kaikkiaan löydy järkevää selitystä. Toivottavasti uskallat seisoa omien innostumistesi ja
aloitustesi takana, sillä niissä on paljon enemmän ideaa, kuin kukaan osaa kuvitella ja jatkossa
tulet varmasti saamaan moninkertaisen palkkion rohkeudestasi leimautua vähäjärkiseksi. Ne
asiat, joihin sinä ryhdyt kaikesta sydämestäsi pitävät aina sisällään menestyksen siemenen. Jotta
menestys yltäisi konkreettiselle tasolle, tulee sinun pystyä kuuntelemaan muiden raivokastakin
arvostelua ja vastustusta ideoitasi kohtaan ja siitä huolimatta viedä asiaa eteenpäin omien
resurssiesi rajoissa. Vain tietoisesti kapinallinen luonne pärjää tässä leikissä.

Pluto  yhtymä Uranus
Alkemialliset ja kosmista radikaalia uudistumista edustavat voimat toimivat edustamasi
ikäryhmän kautta sovussa ja yhteisymmärryksessä materiaalisella tasolla. Tästä syystä
sinullakin on oikeus päästä nauttimaan ylimääräisestä kosmisesta latauksesta
henkilökohtaisessa elämässäsi. Eikä kannata ihmetellä jos sinua vähän lennätetään sosiaalisen
hierarkian portaissa, sillä läsnäolollasi on paljon suurempi merkitys kuin voit itse koskaan tulla
ymmärtämään.

Pluto  yhtymä Keskiyö
Sinun elämässäsi jatkuva sisäinen uudistuminen ja transformaatio tapahtuu syvimmän

Astro.fi © Seppo Tanhua
25

Sisäinen soturi
Malli



alitajuntasi alueella. Et voi millään ymmärtää sinua kohtaavien tragedioiden
kehittymisprosessia puhumattakaan että voisit hyväksyä ne täysin itsesi aiheuttamiksi. Saatat
silti tuntea syyllisyyttä tapahtuneista äkillisistä ja ensi näkemältä vahingollisista muutoksista
sinun ja ympäristösi elämässä. Syyllisyyden tunteen painamana pyrit aina ehdottomampaan
järjestykseen elämässäsi, ettei järkytyksiä enää pääsisi tapahtumaan. Näin pysäytät tietämättäsi
välttämättömän kehityksen elämässäsi ja seuraukset näkyvät rajumyrskyinä perhepiirissäsi.
Mitä ehdottomammaksi luot kodin merkityksen elämässäsi sitä kovempia kolauksia olet
itsellesi hankkimassa. Sanot helposti kodin ja perheen ainoaksi syyksi sille, ettet voi muussa
elämässä tehdä sitä mitä haluat ja tuntea oloasi hyväksi. Jos näin on niin kaivat syvää hautaa
onnelliselle perheelämälle. Sinun on uskallettava tehdä hyppyjä tuntemattomaan kotielämäsi
ulkopuolella, ettet kasaisi kaikkea muutoksen taakkaa kotona toteutuvaksi.

Uranus  yhtymä Keskiyö
Voimakas alitajuinen riippumattomuuden ja vapauden tarve leimaa perheelämäsi rakentamista
tämän kuvion alaisuudessa. Uranus keskiyön pisteessä edellyttää jatkuvaa vanhojen
käyttäytymismallien ja normien rikkomista alitajuisista lähtökohdista käsin. Et pysty
selittämään sen paremmin itsellesi kuin muillekaan miksi hermostut niin helposti
jokapäiväiseen perheelämään liittyvissä tilanteissa. Oman yksilöllisyyden toteuttaminen ei ole
ollenkaan yksinkertaista silloin kun ohjaus tulee alitajunnalta ja niinpä elämäsi uudistuminen
jää tavallista helpommin toteutumatta. Tämä pysähtyneisyys heijastuu suoraan kotielämääsi
selittämättömänä hermostuneisuutena. Saatat siksi yrittää uudistaa kotiisi liittyviä olosuhteita
liian nopealla tempolla, jolloin sinun hermostuneisuutesi nopeasti leviää kaikkien
perheenjäsenten keskuuteen. Uskaltamalla toteuttaa ainutlaatuista itseäsi muiden odotusten
vastaisesti jokapäiväisessä elämässäsi kodin ulkopuolella muuttuu kotielämäsikin heti paljon
seesteisemmäksi.

Mars  yhtymä Keskiyö
Tässä kuviossa Mars toimii alitajuntasi ilmentymänä ja toteuttajana. Mars on tekemisen,
toteuttamisen ja aloittamisen planeetta, joka asettaa sinulle tässä asemassa todella kovan
haasteen pystyä kohdistamaan energiasi kehityksesi kannalta oikeisiin kohteisiin.
Suunnitelmallisuus ei ole sinun kehityksesi kannalta lainkaan hedelmällistä, vaikka
todennäköisesti pyrit ennakoimaan tekojasi seuraamuksia mahdollisimman pitkälle. Energian
keskittäminen kodin ja perheen alueelle voi tulla ainoaksi motiiviksi kaikelle toiminnallesi.
Käyt ehkä töissä sinulle epämiellyttävässä työpaikassa, jotta perhe pysyisi kasassa. Tämä kuvio
kuitenkin edellyttää sinulta valmiutta tarttua uusiin asioihin kodin ulkopuolella vain siksi, että
se sinusta tuntuu hyvältä, ennen kuin voit saada alitajuntasi tasapainoon ja perheelämäsi
tyydyttäväksi.
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KEHTO
Tämä kuvio koostuu kahdesta pikkukolmiosta, joita yhdistää oppositio. Opposition sisältämän
haasteen oivaltaminen avaa aivan satumaiset näkymät suureen menestykseen ja onnelliseen
elämään. Valmiutesi kyllä riittävät kaikkeen mitä elämässäsi haluat kokeilla. Näin
toiminnallinen ja jatkuvasti uusia mahdollisuuksia ja haasteita etsivä luonne herättää helposti
voimakasta mustasukkaisuutta ja omistushalua sekä kumppanissasi että ystävissäsi. Tunnet
olosi ja elämäsi tyhjäksi, ellet pääse toteuttamaan aiempien elämiesi aikana työllä ja tuskalla
hankkimiasi valmiuksia. Uskon että kaikki mahdolliset ongelmasi pohjautuvat vain ja
ainoastaan tähän toimettomuuteen. Rutiinit ja toistuva päiväjärjestys ovat sinulle tylsistyttävän
helppo nakki. Elämän haltuun ottamiseksi sinulta vaaditaan tietoista itsenäisyyttä ja aivan
poikkeuksellista itsekkyyttä, sillä sinun elämääsi kuuluvat päätökset ovat aivan liian vaativia
muiden ratkaistaviksi. Ellet opi määrätietoisesti päättämään omista asioistasi täysin itsenäisesti
muiden lupaa ja suostumusta kyselemättä, tulee elämäsi tuntumaan aina vaan tyhjemmältä,
vaikka sinulla ulkoisesti olisi kaikki mitä ihminen voi toivoa. Lue tarkoin seuraavana tulevan
opposition haaste, sillä se on avain pikkukolmioiden edustamiin suuriin valmiuksiin tässä
elämässä.

Chiron  oppositio Mars
Oppositio on potentiaalinen sotilaan arkkityyppisen energian ilmentäjä. Sytyt joskus liiankin
helposti taistelulle epäoikeudenmukaisuutta vastaan, jolloin tulet hutkineeksi ilman tutkimista.
Sinulle olisi hyvin tärkeätä katsoa tarkasti esiripun molemmille puolille huomataksesi kuka on
epäoikeudenmukainen ja kenelle. Vahvat intiaanienergiat edellisistä elämistä tuovat tullessaan
alitajuista ymmärrystä heidän kulttuurinsa sovittamisesta nykyiseen elämään. Tiedostamattasi
seuraat hyvin tarkasti luonnon rytmejä ja siksi luonnossa kulkeminen tulee aina auttamaan
sinua elämäsi vaikeuksien keskellä. Oman tasapainon löytäminen on äärimmäisen tärkeää
tämän aspektin alaisuudessa ja siksi sinun tulee kaikissa asioissa oppia kuuntelemaan mitä sinä
sisimmässäsi haluat tehdä ja toimia sitten tämän tietosi mukaan vaikka sitten joutuisitkin
loukkaamaan jonkun läheisesi tunteita.

Uranus  oppositio Chiron
Uranuksen ja Chironin välinen aspekti kuvaa aina jonkun sukupolven hoidettavaksi tulevaa
tehtävää ihmiskunnan siirtyessä eteenpäin henkisessä kehityksessään. Henkilökohtaista ideaa
tälle aspektille ei ole helppo määritellä, mutta koetan antaa lyhyen määritelmän juuri sinun
aikalaisillesi osuvasta aspektista.Opposition aikana syntyneet joutuvat omiin kokemuksiinsa
pohjautuen kyseenalaistamaan auttamiseen ja parantamiseen liittyviä menetelmiä. Sinäkin tulet
todennäköisesti törmäämään joihinkin epäilyttäviin ilmiöihin omaa polkua etsiessäsi, mutta et
huomaa siinä mitään erikoista koska muille tapahtuu samalla tavalla. Olet kuitenkin osaltasi
vaikuttamassa siihen, että toimimattomat uuden ajan systeemit menettävät asemansa ja
korvautuvat uusilla ilmiöillä.

Pluto  oppositio Chiron
Pluton ja Chironin välinen aspekti kuvaa aina suurta henkistä kehitysaskelta, jonka merkitys
paljastuu vasta historian lehdiltä silloin kun sinua ei enää ole olemassa. Kuulut sellaiseen
ikäryhmään, joka asettaa kaikki hoitomuodot ja parannusmenetelmät ehdottoman tiukkaan
puntariin. Ne asiat ja ilmiöt, jotka jäävät jäljelle ja saavat sinun hyväksyntäsi tulevat jatkossa
osoittautumaan tehokkaimmiksi ja toimivimmiksi, vaikka sinä et sitä voisikaan olla
todistamassa.Opposition vaikutus toteutuu laajana kriittisyytenä pinnallisia ja pelkkään
taloudelliseen hyötyyn tähtääviä parannusmenetelmiä tai ideologioita kohtaan. Tämän aspektin
myötä sinulla on kyky vaistota kuka tekee työtä sydämellä ja kuka taas pelkästä rahasta tai
vallasta. Voimakas ahdistus valtaa mielesi aina kun sinulle tarjotaan jotain epäaitoa henkisen
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kehityksen vaatteisiin puettua krääsää. Et itse kiinnitä suurempaa huomiota tähän
kriittisyyteesi, mutta ne joihin arvostelusi kohdistuu tulevat jatkossakin reagoimaan sitä
aggressiivisemmin mitä oikeammassa he kokevat sinun olevan.

Neptunus sulkeutuva kolmio Chiron
Neptunuksen ja Chironin välinen aspekti kertoo sukupolvesta, joka pystyy kehittämään
parantamiseen ja henkiseen kehitykseen kuuluvia asioita selvänäköisyytensä ja intuitionsa
avulla. Sinä kuulut tähän tavallista herkempään ikäluokkaan ja toteutat omaa osuuttasi
kehityksessä kiinnittämättä asiaan juuri mitään huomiota.Kolmio antaa sinulle loistavat
valmiudet käyttää luontaista herkkyyttäsi ja viisauttasi itse parhaaksi katsomallasi tavalla.
Kuulut siihen ikäryhmään, joista suuri osa tulee jossain elämänsä vaiheessa omistautumaan
auttamis- tai opettamistyöhön. Jos tunnet vetoa henkisille aloille niin älä turhaan epäröi, sillä
sinä kyllä oivallat nopeasti mistä milloinkin on kysymys.

Pluto sulkeutuva kolmio Kuu
Alkemiallista muutosprosessia edustavana planeettana Pluto painottaa tässä planeettaparissa
rohkeutta seurata omia tunteita silloinkin kun menettämisen pelko pyrkii vetämään huomion
muualle. Päästyäsi kovien kokemusten kautta vapaaksi katkeroitumisen katalasta ansasta
edellisten elämiesi aikana saat tässä elämässä lahjaksi kyvyn syvien ja katkerien tunteiden
ymmärtämiseen. Pystyt selviämään mitä vaikeammista ja myrkyllisemmistä tilanteista ilman
erikseen opeteltua tekniikkaa. Olet ikään kuin itseoppinut psykologi, joka vain toimii oikein
tekemättä siitä mitään numeroa. Näiden talenttien avulla pääset elämässäsi juuri niin pitkälle
kuin vain osaat pyrkiä. Laaja tietämyksesi tunne-elämään liittyvistä tekijöistä saa ihmiset
tietämättään hakeutumaan luoksesi ahdistusten yllättäessä. He eivät siis tule ensisijaisesti
puhumaan ongelmastaan vaan jollain muulla verukkeella, mutta jos vaivaudut seuraamaan
ympärilläsi pyöriviä ihmisiä, huomaat nopeasti mistä on kysymys. Sinulla on luontoäidin
myöntämä valtuutus opastaa kanssaihmisiäsi, mutta ei oikeutta sekaantua muulla tavoin
heidän elämäänsä.

Uranus sulkeutuva kolmio Kuu
Kuun kuvatessa sielua ja sitä kautta niin sisäistä kuin ulkoistakin turvallisuutta, edustaa Uranus
jatkuvasti tapahtuvaa uudistumista sielusi maisemassa. Kysymyksessä on aina vapauden ja
riippumattomuuden säilyttäminen ehtona toimivalle perhe-elämälle. Edellisten elämiesi aikana
tapahtunut uuvuttava taistelu päästä irti tavastasi syyttää muita omista vaikeuksistasi on nyt
lopultakin takana ties kuinka monen yrityksen jälkeen. Ymmärrys on syöpynyt syvälle
takaraivoosi eikä sinun tässä elämässä tarvitse ponnistella voidaksesi kuunnella omia ja muiden
tuntemuksia silloinkin kun ne ovat täysin selittämättömiä. Pystyt käyttämään äkillisiä
oivalluksiasi hyväksi jokapäiväisessä elämässä ja usein laajemmassakin merkityksessä
opastamalla muita ihmisiä luottamaan outoihin tuntemuksiinsa. Rakennat kotisi vapauden ja
riippumattomuuden perustalle, jolloin se parhaalla mahdollisella tavalla tukee kaikkien
perheenjäsenten kasvamista itsenäisiksi ja voimakastahtoisiksi ihmisiksi. Luota kykyysi nähdä
apuasi hakevien ihmisten ongelmien todelliset syyt sekä keinot ongelmien ratkaisemiseen,
mutta jätä aina ratkaisu ja toteutus heidän päätettäväkseen.

Mars sulkeutuva kolmio Kuu
Alitajunnan ja energian kohdistamisen väliset lainalaisuudet selkiintyvät tämän planeettaparin
aspekteissa. Jotta päivittäinen puurtaminen millään tavalla hyödyttäisi elämääsi ja henkistä
kehitystäsi tulee sen tapahtua alitajuntasi asettamilla ehdoilla. Järjellä ohjattu tekeminen ei
mahdu tämän planeettaparin toiminta-ajatukseen. Sinulla on valmius toimia alitajuisia
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viestejäsi kuunnellen. Siksi koet kaiken tekemisesi mielekkääksi ja sinun on helppo löytää
oikeat toimintatavat, jotka vastaavat sen hetkistä mielialaasi. Pystyt tavallista
menestyksekkäämmin huolehtimaan kotiin ja perhe- elämään liittyvistä asioistasi niin ettei
mikään jää painamaan mieltäsi. Ulospäin tämä aspekti heijastuu varmana ja luonnollisena sekä
määrätietoisena käyttäytymisenä.

Neptunus sulkeutuva sekstiili Kuu
Mediaalisena planeettana Neptunus painottaa kaikissa aspekteissa intuition ja alitajunnan
seuraamisen tärkeyttä kaikissa omaan turvallisuuteen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa.
Hyvin ehdottomat koettelemukset ovat pakottaneet sinut edellisissä elämissäsi seuraamaan
herkän alitajuntasi aina oikeassa olevia viestejä ja tässä elämässä saatkin sitten palkkion
koettelemuksistasi. Intuitiosi toimii ilman tietoisuutesi läsnäoloa osana jokapäiväistä elämääsi
ja ohjaa käyttäytymistäsi erilaisten vaikeuksien kohdatessa niin että selviät kaikista ongelmistasi
tavallista helpommin. Tämä kuvio tukee harmonisen perhe-elämän rakentamista ja antaa
valmiuksia herkkyytesi suuntaamiseen myös taiteen ja musiikin eri alueille. Selvänäköisyys ja
paranormaalit kyvyt ovat myös käytettävissä sitä mukaa kun vastaat kartaltasi löytyviin
haasteisiin.

Chiron avautuva sekstiili Kuu
Sekstiilin myötä sinulla on luontaista ymmärrystä siitä, miten tunteet auttavat ja edistävät tai
haittaavat parantumista. Osaat löytää oikeat sanat ihmisille, jotka kamppailevat omien
tunteidensa tukahduttavassa viidakossa. Osaat auttaa ihmisiä hyväksymään omat tunnetilansa
ja sen myötä kääntämään vahingollisiltakin vaikuttaneet tunteet henkistä kasvuaan edistäväksi
ymmärrykseksi. Sinulla on luontainen alitajuinen parantamisvietti sekä paljon myötätuntoa ja
empatiaa kärsiviä kohtaan.

Neptunus avautuva sekstiili Mars
Monet varmaan pudistelevat päätään toilauksiasi katsellessaan, mutta kuin ihmeen kaupalla
ratkaisusi osoittautuvat lopulta oikeiksi ja tuovat menestystä tullessaan. Sinulla on edellisten
elämiesi seurauksena valtava ymmärrys omasta intuitiostasi ja tiedät, ettei muiden
kuuntelemisesta ratkaisun hetkellä seuraa muuta kuin harmia. Oma luottamuksesi tuo otteisiisi
sellaista varmuutta ja vakuuttavuutta, että myös korkeammat tahot kiinnittävät siihen
huomiota. Saat jatkuvasti hyviä mahdollisuuksia lahjojesi käyttämiseen niin yksityiselämässä
kuin liikemaailmassakin ja voit syyttää vain saamattomuuttasi ellet käytä tilaisuuksia hyväksesi.
Selviät päivittäisistä ongelmatilanteista heti kun otat asian käsittelyyn ja ellet tunne näin
tapahtuvan on joku haasteellinen aspekti vaatimassa ensin hetkeksi huomiotasi. Jos et
järkeilemällä pääsisikään elämässäsi juuri alkua pidemmälle niin henkiset valmiutesi kantavat
sitten senkin edestä, joten älä anna pikku asioiden estää sinua tarttumasta sellaisiin asioihin
joista olet kiinnostunut. Pystyt aivan varmasti hoitamaan homman kotiin.

Neptunus avautuva sekstiili Uranus
Sinun ikäryhmäsi toteuttaa intuitioon ja mediaalisuuteen perustuvaa kosmista vallankumousta
maapallolla oman elämänsä välityksellä mukanaoloaan lainkaan tiedostamatta. Kuulut uuden
tiedon nimettömiin välittäjiin ja siksi sinulla saattaa olla hallussasi moniakin mediaalisia
kykyjä. Jaat kauttasi välittyvää tietoa kosmisen ohjauksen alaisuudessa voimatta itse juurikaan
vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Voit edesauttaa kehitystä ainoastaan hyväksymällä
kiitollisuudella ihmisille näkymättömän roolisi ja kehittämällä ymmärrystäsi selittämättömien
muutosten ohjatessa elämääsi.
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Pluto sulkeutuva sekstiili Neptunus
Sinun ikäryhmäsi toteuttaa suurta tiedostamatonta yhteyttä alkemiallisen Pluton ja Mediaalisen
Neptunuksen välillä. Et voi olla perillä konkreettisesta tapahtumakulusta elämäsi eri vaiheissa,
sillä ihmisen aivot eivät pysty näitä energioita rekisteröimään. Kosmista latausta ja mediaalisia
kykyjä liittyy aina tämän kuvion alla syntyneisiin ihmisiin tavallista enemmän.
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Askendentille tulevat aspektit / persoonalliset tekijät
Kokemusteni perusteella akseleille tulevat aspektit eivät ole aivan yhtä voimakkaita kuin
planeettojen keskinäiset kulmat, mutta seuraavien tulkintojen perusteella pääset luomaan
asiasta oman mielipiteesi. 
Askendentti kuvaa sinulle tyypillistä tapaa kohdata ulkomaailman tarjoamat haasteet ja
mahdollisuudet. Luonneanalyysi antaa vakavasti otettavan pohjan omille persoonallisille
valmiuksille, mutta vasta aspektitulkinnan avulla saat tuntumaa todellisiin henkisiin
voimavaroihisi.
Ihmissuhteita ja parisuhdetta kuvaava Askendentin vastakkainen kulma Deskendentti kertoo
millaisiin parisuhteisiin tunnemme vetoa, jotta voisimme suhteen kautta vapautua
läheisriippuvuudesta. Läheisriippuvuudesta tulee parisuhde tai parisielu vasta sitten kun
kumpikaan osapuoli ei koe toista oman onnensa edellytykseksi. Tarvitsemme toista ihmistä
ensisijaisesti toteuttamaan omassa elämässämme ne asiat joita emme itse uskalla tehdä todeksi.
Kiinnitä erityisesti huomiota yhtymiin ja oppositioihin, sillä niiden merkitys on aina muita
akseleille tulevia aspekteja suurempi, vaikka ne sijaitsisivat vasta tulkintaryppään loppupuolella.

Jupiter yhtymä Nousumerkki
Jupiter askendentilla antaa sinulle kyvyn onnistua laajentamaan ja kehittämään kaikkea mihin
ryhdyt omasta tahdostasi. Persoonasi herättää luottamusta ja kanssaihmiset ovat valmiita
tukemaan sinua pyrkimyksissäsi paljon pidemmälle kuin osaisit odottaa. Haasteesi onkin oppia
olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja se voi tapahtua vain silloin kun nautit siitä mitä
teet, etkä siitä mihin tekemisesi mahdollisesti johtaa. Muut ovat valmiita käyttämään sinua
hyväkseen lupaamalla sinulle sitä sun tätä, kunhan valjastat persoonalliset lahjasi heidän
palvelukseensa. Jos erehdyt tähän odotusten oravanpyörään, huomaat olevasi jatkuvasti
tyytymätön elämääsi vaikka odotuksesi jatkuvasti toteutuisivat. Sinussa kiertää
tutkimusmatkailijan veri ja persoonallisuutesi pääsee parhaiten oikeuksiinsa silloin kun elämä
on jatkuvaa seikkailua ja uusien haasteiden kohtaamista. Uusien mantereiden sijasta sinä etsit
jatkuvasti suurempaa ja suurempaa totuutta. Filosofiat, uskonnot ja matkailu ovat
merkittävässä roolissa aina kun löydät tästä elämästä jonkun sinulle merkityksellisen ja
henkistä kasvuasi tukevan uuden mahdollisuuden.

Venus avautuva kolmio Nousumerkki
Olet tietoinen sisäisestä vetovoimastasi tilanteissa, joissa löydät jotain uutta ja ihanaa omaan
elämääsi. Tästä syystä osaat käyttäytyä täysin vastustamattomalla tavalla rakastuessasi johonkin
uuteen ihmiseen. Sama menetelmä toimii tietysti myös muiden asioiden kanssa. Kun innostut
uudesta asiasta, tuot sen esille niin avoimella ja lämpimällä tavalla, että sinulle ollaan valmiita
kaivamaan tuhkatkin pesästä ja ihan pyytämättä.

Merkurius avautuva kolmio Nousumerkki
Sinulla on tietoinen käsitys kyvystäsi puhua ja kommunikoida oikealla tavalla kussakin
tilanteessa. Siksi uskallat mennä esittämään asiasi yhdelle jos toisellekin taholle ilman sen
kummempia valmisteluita. Luonteva kommunikointi on luottamusta herättävä piirre
persoonallisuudessasi ja siksi innostukseesi on helppo hypätä mukaan. Innostuksen vallassa
ollessasi mikään ei pysty pidättelemään lennokkaita ja silti toimivia oivalluksia tulemasta
konkreettiseen käyttöön.

Aurinko avautuva kolmio Nousumerkki
Persoonallisuutesi on vahvassa, tietoisessa yhteydessä luovaan voimaasi ja siksi sinua pidetään
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voimakkaana ja luotettavana ystävänä aina kun jollekin on tapahtumassa jotakin merkittävää.
Osaat paneutua sinulle tärkeään asiaan sellaisella intohimolla, ettei kenenkään ole syytä asettua
tiellesi. Tästä energisestä voimalatauksesta johtuen haluat olla jatkuvasti mukana luovassa
prosessissa ja saat varmasti aikaan mielenkiintoisia ja luottamusta herättäviä tuloksia.

Keskitaivaalle tulevat aspektit / elämäntarkoituksen toteutuminen
Keskitaivas kuvaa sosiaalista asemaa, uraa ja ammattia elämäntehtävän toteutumisena niin että
voit toteuttaa persoonallisuuttasi juuri sinulle sopivalla tavalla. Jokin planeetta aspektissa
keskitaivaan pisteeseen vaatii ottamaan huomioon juuri tämän planeetan edustamat haasteet ja
valmiudet ennen kuin ammatillinen kehittyminen ja eteneminen on kohdallasi mahdollista.
Jotta elämäsi tarkoitus voisi toteutua, tarvitset turvallisen ja henkistä kehitystäsi tukevan
kotiympäristön. Osa näistä tulkinnoista käsitteleekin elämäsi perustuksiin, kotiin ja perheeseen
liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.
Alitajunnan alue on kunnossa ja ihminen tasapainossa silloin kun elämä on riittävän
haasteellista henkisen kehityksen kannalta. Ellei ihminen uskalla ottaa elämää omiin käsiinsä
pääsevät alitajuiset pelot hallitsemaan elämää ja tämä heijastuu ongelmina kodin ja perheen
alueella.

Pluto oppositio Keskitaivas
Sinun elämässäsi jatkuva sisäinen uudistuminen ja transformaatio tapahtuu syvimmän
alitajuntasi alueella. Et voi millään ymmärtää sinua kohtaavien tragedioiden
kehittymisprosessia puhumattakaan että voisit hyväksyä ne täysin itsesi aiheuttamiksi. Saatat
silti tuntea syyllisyyttä tapahtuneista äkillisistä ja ensi näkemältä vahingollisista muutoksista
sinun ja ympäristösi elämässä. Syyllisyyden tunteen painamana pyrit aina ehdottomampaan
järjestykseen elämässäsi, ettei järkytyksiä enää pääsisi tapahtumaan. Näin pysäytät tietämättäsi
välttämättömän kehityksen elämässäsi ja seuraukset näkyvät rajumyrskyinä perhepiirissäsi.
Mitä ehdottomammaksi luot kodin merkityksen elämässäsi, sitä kovempia kolauksia olet
itsellesi hankkimassa. Sanot helposti kodin ja perheen ainoaksi syyksi sille, ettet voi muussa
elämässä tehdä sitä mitä haluat ja tuntea oloasi hyväksi. Jos näin on niin kaivat syvää hautaa
onnelliselle perhe-elämälle. Sinun on uskallettava tehdä hyppyjä tuntemattomaan kotielämäsi
ulkopuolella, ettet kasaisi kaikkea muutoksen taakkaa kotona toteutuvaksi.

Neptunus sulkeutuva kolmio Keskitaivas
Tämä on varmasti nyt nopean muutoksen ja kehityksen aikana yksi toivotuimpia aspekteja
syntymäkartalla, sillä se kertoo sinulla olevan ainutlaatuiset henkiset valmiudet oman
ainutlaatuisen luovuutesi toteuttamiseen uran ja ammatin alueella. Herkkyytesi uusien
päätösten ja ratkaisujen kanssa voi parhaassa tapauksessa viedä sinut todella korkealle
uraelämässäsi. Voidaksesi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää näitä intuitiivisia lahjojasi
tulee sinun pystyä toimimaan hyvin itsenäisesti, sillä oikeaksi tietämäsi ratkaisut eivät ole
lainkaan helposti järjellä selitettävissä vaan pikemminkin päinvastoin. Jos uskallat seurata
herkän alitajuntasi ohjeita, niin mikään ei voi pidätellä sinua etenemästä millä tahansa
ammatillisella sektorilla vaikka kuinka pitkälle. Täytyy tietysti muistaa tässä vaiheessa että liian
pitkälle menevät kunnianhimoiset suunnitelmat ovat usein pahinta myrkkyä etenemisellesi,
sillä herkkyytesi tulee ohjaamaan sinut huipulle monien hyvin totaalisten muutosten ja
uudistusten kautta, jotka eivät pääse toteutumaan jos kuljet odotusten mustat laput silmilläsi.
Kotielämäsi onnistuminen on paljolti kiinni siitä miten rohkeasti uskallat toteuttaa itseäsi
urallasi ja ammatissasi. Jos saat käyttää luovuutesi koko kirjoa työssäsi, niin harmonia ulottuu
aivan varmasti kotiin asti.
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Uranus oppositio Keskitaivas
Voimakas alitajuinen riippumattomuuden ja vapauden tarve leimaa perhe-elämäsi
rakentamista tämän kuvion alaisuudessa. Uranus keskiyön pisteessä edellyttää jatkuvaa
vanhojen käyttäytymismallien ja normien rikkomista alitajuisista lähtökohdista käsin. Et pysty
selittämään sen paremmin itsellesi kuin muillekaan miksi hermostut niin helposti
jokapäiväiseen perhe-elämään liittyvissä tilanteissa. Oman yksilöllisyyden toteuttaminen ei ole
ollenkaan yksinkertaista silloin kun ohjaus tulee alitajunnalta ja niinpä elämäsi uudistuminen
jää tavallista helpommin toteutumatta. Tämä pysähtyneisyys heijastuu suoraan kotielämääsi
selittämättömänä hermostuneisuutena. Saatat siksi yrittää uudistaa kotiisi liittyviä olosuhteita
liian nopealla tempolla, jolloin sinun hermostuneisuutesi nopeasti leviää kaikkien
perheenjäsenten keskuuteen. Uskaltamalla toteuttaa ainutlaatuista itseäsi muiden odotusten
vastaisesti jokapäiväisessä elämässäsi kodin ulkopuolella muuttuu kotielämäsikin heti paljon
seesteisemmäksi.

Chiron yhtymä Keskitaivas
Tämä Chironin asema merkitsee alitajuista velvoitetta toteuttaa omaa parantajan tai opettajan
tehtävää julkisesti. Viisaus ja ymmärrys ovat osa julkista minäkuvaasi ja siksi elämäsi tulee
olemaan melkoisen koettelevaa. Joudut tekemään monia läheistesi kannalta vääriltä tai
epäoikeudenmukaisilta näyttäviä ratkaisuja vain siksi, että sisimmässäsi tiedät mitä milloinkin
tulee tehdä ja mitä ei. Ammatillinen kehitys saattaa olla hyvinkin poukkoilevaa, sillä näkyvän
maailman todellisuus ei ole sinun todellisuuttasi. Etsit kaikenaikaa tarkoitusta omalle
tekemisellesi ja heti kun et koe nykyistä ammattia mielekkääksi koet niin voimakasta
ahdistusta, että olet pakotettu tekemään ratkaisevia muutoksia, vaikka ulkoisesti siihen ei olisi
mitään aihetta. Vaikka Chiron keskitaivaalla antaa edellytyksiä johtamiseen ja opastamiseen
niin mitään korkeampaa asemaa se ei välttämättä tarkoita. Silloin kun olet löytänyt sinulle
kuuluvan ammatin voit tunnistaa sen sisäisestä rauhasta, joka sinulle tulee työtä tehdessäsi.

Saturnus yhtymä Keskitaivas
Saturnuksen yhtymä keskitaivaalle tarkoittaa karmaattisesti tarkoin määritettyä asemaa ja
tehtävää tässä elämässä. Näkyvien seikkojen perusteella on lähes mahdotonta saada selville mitä
sinun lopulta kuuluisi tehdä. Aiempien elämiesi aikana hankkimasi valmiudet, jotka tuntuvat
luonnollisimmin kuuluvan sinulle, ovat nyt hylättävien listalla ja tehtäväsi on asettua kokonaan
uusille urille tämän elämäsi aikana. Karman laki toimii vain silloin kun olet vanhoilla eli
väärillä raiteilla ja omalla ehdottomuudellaan se kasaa esteitä tälle väärälle toiminta-alueelle. Et
kerta kaikkiaan jaksa viedä eteenpäin sellaista uraa, joka ei kuulu sinulle. Opettelemalla
kuuntelemaan vaikeuksia tällä korvalla löydät omimman ammatillisen asemasi paljon
helpommin. Pienenä lisävihjeenä voisi mainita, että sinun ei kannata edes yrittää sopeutua
muiden komentoon, sillä ellet saa toimia täysin itsenäisesti et tule kovin pitkään sellaisessa
hommassa viihtymään.

Mars oppositio Keskitaivas
Tässä kuviossa Mars toimii alitajuntasi ilmentymänä ja toteuttajana. Mars on tekemisen,
toteuttamisen ja aloittamisen planeetta, joka asettaa sinulle tässä asemassa todella kovan
haasteen pystyä kohdistamaan energiasi kehityksesi kannalta oikeisiin kohteisiin.
Suunnitelmallisuus ei ole sinun kehityksesi kannalta lainkaan hedelmällistä, vaikka
todennäköisesti pyrit ennakoimaan tekojasi seuraamuksia mahdollisimman pitkälle. Energian
keskittäminen kodin ja perheen alueelle voi tulla ainoaksi motiiviksi kaikelle toiminnallesi.
Käyt ehkä töissä sinulle epämiellyttävässä työpaikassa, jotta perhe pysyisi kasassa. Tämä kuvio
kuitenkin edellyttää sinulta valmiutta tarttua uusiin asioihin kodin ulkopuolella vain siksi, että
se sinusta tuntuu hyvältä, ennen kuin voit saada alitajuntasi tasapainoon ja perhe-elämäsi
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tyydyttäväksi.

Aurinko sulkeutuva kolmio Keskitaivas
Auringon kolmio keskitaivaalle kertoo mahdollisuuksistasi hyödyntää puhtainta luovuuttasi
ammatillisessa elämässäsi tai muuten näkyvällä tavalla. Innostuksesi on tärkein mittari tämän
aspektin edustamalle luovuudelle ja sen avulla tulet aina saavuttamaan sekä henkiset että
materiaaliset päämääräsi. Uskaltamalla hakeutua sinua aidosti kiinnostavien asioiden pariin,
tulet varmasti myös menestymään karismasi ja vilpittömyytesi ansiosta.

Kuulle tulevat aspektit / alitajuiset käyttäytymismallit
Koska kuu symboloi sielun vaellusta ja useiden elämien taakse ulottuvaa menneisyyttämme;
ovat sille tulevat aspektit voimakkaimpia kuvauksia karmasta jota kannamme mukanamme ja
josta meillä on tämän elämämme myötä mahdollisuus vapautua. Kuun konkreettisin merkitys
on sisäinen turvallisuus, jota heijastamme omalla käyttäytymisellämme läheisten tai muuten
meille tärkeiden ihmisten seurassa. Kuulle tulevat aspektit auttavat meitä ymmärtämään omia
käyttäytymismallejamme ja vapautumaan tiedostamattomista pelkoreaktioista.

Pluto sulkeutuva kolmio Kuu
Alkemiallista muutosprosessia edustavana planeettana Pluto painottaa tässä planeettaparissa
rohkeutta seurata omia tunteita silloinkin kun menettämisen pelko pyrkii vetämään huomion
muualle. Päästyäsi kovien kokemusten kautta vapaaksi katkeroitumisen katalasta ansasta
edellisten elämiesi aikana saat tässä elämässä lahjaksi kyvyn syvien ja katkerien tunteiden
ymmärtämiseen. Pystyt selviämään mitä vaikeammista ja myrkyllisemmistä tilanteista ilman
erikseen opeteltua tekniikkaa. Olet ikään kuin itseoppinut psykologi, joka vain toimii oikein
tekemättä siitä mitään numeroa. Näiden talenttien avulla pääset elämässäsi juuri niin pitkälle
kuin vain osaat pyrkiä. Laaja tietämyksesi tunne-elämään liittyvistä tekijöistä saa ihmiset
tietämättään hakeutumaan luoksesi ahdistusten yllättäessä. He eivät siis tule ensisijaisesti
puhumaan ongelmastaan vaan jollain muulla verukkeella, mutta jos vaivaudut seuraamaan
ympärilläsi pyöriviä ihmisiä, huomaat nopeasti mistä on kysymys. Sinulla on luontoäidin
myöntämä valtuutus opastaa kanssaihmisiäsi, mutta ei oikeutta sekaantua muulla tavoin
heidän elämäänsä.

Neptunus sulkeutuva sekstiili Kuu
Mediaalisena planeettana Neptunus painottaa kaikissa aspekteissa intuition ja alitajunnan
seuraamisen tärkeyttä kaikissa omaan turvallisuuteen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa.
Hyvin ehdottomat koettelemukset ovat pakottaneet sinut edellisissä elämissäsi seuraamaan
herkän alitajuntasi aina oikeassa olevia viestejä ja tässä elämässä saatkin sitten palkkion
koettelemuksistasi. Intuitiosi toimii ilman tietoisuutesi läsnäoloa osana jokapäiväistä elämääsi
ja ohjaa käyttäytymistäsi erilaisten vaikeuksien kohdatessa niin että selviät kaikista ongelmistasi
tavallista helpommin. Tämä kuvio tukee harmonisen perhe-elämän rakentamista ja antaa
valmiuksia herkkyytesi suuntaamiseen myös taiteen ja musiikin eri alueille. Selvänäköisyys ja
paranormaalit kyvyt ovat myös käytettävissä sitä mukaa kun vastaat kartaltasi löytyviin
haasteisiin.

Uranus sulkeutuva kolmio Kuu
Kuun kuvatessa sielua ja sitä kautta niin sisäistä kuin ulkoistakin turvallisuutta, edustaa Uranus
jatkuvasti tapahtuvaa uudistumista sielusi maisemassa. Kysymyksessä on aina vapauden ja
riippumattomuuden säilyttäminen ehtona toimivalle perhe-elämälle. Edellisten elämiesi aikana
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tapahtunut uuvuttava taistelu päästä irti tavastasi syyttää muita omista vaikeuksistasi on nyt
lopultakin takana ties kuinka monen yrityksen jälkeen. Ymmärrys on syöpynyt syvälle
takaraivoosi eikä sinun tässä elämässä tarvitse ponnistella voidaksesi kuunnella omia ja muiden
tuntemuksia silloinkin kun ne ovat täysin selittämättömiä. Pystyt käyttämään äkillisiä
oivalluksiasi hyväksi jokapäiväisessä elämässä ja usein laajemmassakin merkityksessä
opastamalla muita ihmisiä luottamaan outoihin tuntemuksiinsa. Rakennat kotisi vapauden ja
riippumattomuuden perustalle, jolloin se parhaalla mahdollisella tavalla tukee kaikkien
perheenjäsenten kasvamista itsenäisiksi ja voimakastahtoisiksi ihmisiksi. Luota kykyysi nähdä
apuasi hakevien ihmisten ongelmien todelliset syyt sekä keinot ongelmien ratkaisemiseen,
mutta jätä aina ratkaisu ja toteutus heidän päätettäväkseen.

Chiron avautuva sekstiili Kuu
Sekstiilin myötä sinulla on luontaista ymmärrystä siitä, miten tunteet auttavat ja edistävät tai
haittaavat parantumista. Osaat löytää oikeat sanat ihmisille, jotka kamppailevat omien
tunteidensa tukahduttavassa viidakossa. Osaat auttaa ihmisiä hyväksymään omat tunnetilansa
ja sen myötä kääntämään vahingollisiltakin vaikuttaneet tunteet henkistä kasvuaan edistäväksi
ymmärrykseksi. Sinulla on luontainen alitajuinen parantamisvietti sekä paljon myötätuntoa ja
empatiaa kärsiviä kohtaan.

Mars sulkeutuva kolmio Kuu
Alitajunnan ja energian kohdistamisen väliset lainalaisuudet selkiintyvät tämän planeettaparin
aspekteissa. Jotta päivittäinen puurtaminen millään tavalla hyödyttäisi elämääsi ja henkistä
kehitystäsi tulee sen tapahtua alitajuntasi asettamilla ehdoilla. Järjellä ohjattu tekeminen ei
mahdu tämän planeettaparin toiminta-ajatukseen. Sinulla on valmius toimia alitajuisia
viestejäsi kuunnellen. Siksi koet kaiken tekemisesi mielekkääksi ja sinun on helppo löytää
oikeat toimintatavat, jotka vastaavat sen hetkistä mielialaasi. Pystyt tavallista
menestyksekkäämmin huolehtimaan kotiin ja perhe- elämään liittyvistä asioistasi niin ettei
mikään jää painamaan mieltäsi. Ulospäin tämä aspekti heijastuu varmana ja luonnollisena sekä
määrätietoisena käyttäytymisenä.

Auringolle tulevat aspektit / alitajuiset käyttäytymismallit
Auringolle tulevat aspektit edustavat henkisen luovuutemme mahdollisuuksia ja haasteita.
Näistä tulkinnoista välittyy aina myös isän tai jonkun isää vastaavan auktoriteetin vaikutus
lapsuuden aikana. Kartaltasi löytyvät seuraavat aspektit Auringolle. Lue ne huolella ja
ajatuksella useampaan kertaan. Voimakkaimmat ja dynaamisimmat aspektit saattavat
ensimmäisellä lukukerralla vaikuttaa negatiivisilta, mutta poikkeuksetta jokaiseen
haasteelliseen aspektiin sisältyy henkisen oivaltamisen mahdollisuus ja sitä kautta erittäin
positiivinen energia.

Pluto sulkeutuva sekstiili Aurinko
Alkemiallisen uudelleensyntymisen planeettana asettaa Pluto tiukat vaatimuksensa henkisten
päämääriesi toteuttamiselle. Olet paljon vartijana tämän Pluton ja Auringon välisen aspektin
koristaessa karttaasi. Monien erehdysten ja kompastelujen jälkeen olet selvinnyt viimeisistäkin
alkemian tenteistä edellisten elämiesi aikana ja nyt sinulla on mahdollisuus käyttää taitojasi
kaikessa elämässäsi niiden tavoitteiden saavuttamiseen, jotka koet itsellesi tärkeiksi. Osaat
käsitellä eri tunnetiloissa olevia ihmisiä heidän tilanteeseensa nähden oikealla tavalla ja näin
saat tukea pyrkimyksillesi sellaisiltakin tahoilta, jotka näyttävät kaikille muille punaista valoa
vaikka kysymys on aivan samasta asiasta. Älä siis epäröi esittää toiveitasi ja mielipiteitäsi
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kaikkialla muiden huonoista kokemuksista piittaamatta. Toimivuus ja edistyminen kohtaa
automaattisesti kaikkea sellaista tekemistä, josta voit täydellä sydämellä nauttia ja josta olet
aidosti innostunut. Ellet uskalla elää täysillä niin syy on varmasti löydettävissä karttasi muista
aspekteista ja niihin liittyvistä haasteista. Selvitä nuo haasteet ja nauti elämästäsi.

Neptunus yhtymä Aurinko
Mediaalisena planeettana Neptunus edellyttää tietoista avautumista alitajuisille viesteille ja
sisäiselle intuitiolle ennen kuin henkiset päämäärät voivat toteutua. Kun intuition luvattu
planeetta Neptunus tekee yhtymää Auringolle syntymäkartallasi, voit pitää sitä suurena
kunniana. Koko ihmiskunnan kosminen tietoisuus avautuu joidenkin valittujen kautta
ymmärtämään universumin salattua rakennetta. Käyt syntymästäsi saakka läpi valtavaa
tietoisuutesi laajentumisprosessia. Siksi olet jo lapsena elänyt omissa oudoissa maailmoissasi ja
saanut vanhempasi pelkäämään käyttäytymistäsi. Heidän yrityksensä saada sinut elämään edes
jotakuinkin normaalia elämää säilyy muistissasi epävarmuutena omaa herkkyyttäsi kohtaan.
Tietoinen ja henkinen päämääräsi ei kuitenkaan voi avautua muuta kuin oppimalla elämään
intuitioosi luottaen. Siksi elämä kohtelee sinua kaltoin tilanteissa joissa yrität elää ja toimia
muiden asettamia sääntöjä noudattaen. Ellet tule riittävän tietoiseksi alitajuisista kyvyistäsi ja
aavistustesi voimasta saattaa todellisuus käydä liian raskaaksi ja sinun on pakko hakea
tuntumaa rajan taakse alkoholin tai huumeiden avulla. Ne eivät kuitenkaan tule antamaan
sinulle pysyvää helpotusta, sillä sisimmässäsi olet valmistautunut tämän elämäsi aikana
tulemaan sinuiksi valtavan herkkyytesi kanssa ja jakamaan kauttasi välittyvää kosmista tietoa
kanssaihmisillesi. Herkkyys tekee sinut ymmärtäväiseksi muiden ihmisten heikkouksia kohtaan
ja toinen suuri holismiin rinnastettava pakopaikka onkin uhrautua jonkun läheisen ihmisen
hoivaajaksi oman elämäsi kustannuksella. Meediot ja selvänäkijät ovat esimerkkejä henkilöistä,
jotka ovat suunnanneet ainakin osan tästä herkkyydestä välittääkseen rajantakaista tietoa sitä
tarvitseville. Ellet opi luottamaan intuitioosi tulet uudelleen ja uudelleen löytämään itsesi
romuttuneiden haaveittesi keskeltä itsepetostesi paljastuessa.

Uranus sulkeutuva sekstiili Aurinko
Kosmista uudistumista edustavana planeettana Uranus painottaa vapauden ja
riippumattomuuden merkitystä ehtona henkisten päämääriesi toteutumiselle. Opeteltuasi
edellisten elämiesi aikana pitämään kiinni riippumattomuudestasi kovien kokemusten
pakottamana on nyt aika nauttia työsi hedelmistä. Henkinen päämääräsi on toimivassa
yhteydessä ympärilläsi tapahtuvaan kosmiseen uudistumisprosessiin. Kaikilla asioilla joihin
lähdet mukaan iloisella ja innokkaalla mielellä on varmasti potkua takanaan. Oivallat helposti
muille piilossa olevia asiayhteyksiä ja saat siksi tahtosi läpi myös yhteisissä asioissa. Osaat
järkevällä tavalla esittää aikaa edellä olevat ideasi päättäville tahoille eikä mikään voi estää sinua
etenemästä vaikka kuinka pitkälle esimerkiksi urallasi. Jos ilo ja innokkuus ovat hukassa
elämästäsi,ei tämä aspekti pääse lainkaan oikeuksiinsa.

Chiron avautuva kolmio Aurinko
Sinä olet tietoinen omasta Chiron energiastasi ja sinulla on suuret mahdollisuudet käyttää  sitä
menestyksekkäästi hyväksesi jokapäiväisessä elämässäsi. Sinulla on tässä elämässä lupa
saavuttaa menestystä ja kunniaa viisaudellasi ja henkisellä oppineisuudellasi. Elämä tulee
tuntumaan turhauttavalta, ellet jostain syystä ole saavuttanut riittävää itsenäisyyttä parantajan
tai opettajan lahjojesi konkreettiseen toteuttamiseen. Parisuhteessa olet helposti
ripustautumisen kohde, koska kumppanisi kokee sinut ainakin aluksi enemmän terapeuttina
kuin rakastettuna. Saat kyllä helposti korjattua tilanteen tiedostamalla tilanteen ja karsimalla
käyttäytymisestäsi kaikki turha huolehtiminen pois. Kannattaa kiinnittää huomiota omaan
mahdollisuuteesi ilmentää päivittäin  luovuuttasi ja henkisyyttäsi, sillä sinulla on eräänlainen
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parantava kosketus kaikkiin asioihin, joiden kanssa olet sydämestäsi mukana.

Saturnus avautuva kolmio Aurinko
Saatuasi edellisessä elämässäsi melkoisen läksytyksen sekaantumisistasi muiden asioihin ja
opittuasi keskittymään jälleen oman puuropatasi hämmentämiseen sujuu kaikki tässä elämässä
jo huomattavasti parempaan malliin. Osaat tehdä asioissa omat ratkaisusi tiukoissakin
tilanteissa ja siksi päätöksiäsi kunnioitetaan kaikilla tahoilla. Huomenlahjana saamasi
organisointikyky ei silti ole tarkoitettu vain näytteillä pidettäväksi vaan kovaan käyttöön
kaikilla mahdollisilla elämänalueilla. Siksi saatat kokea olosi hiukan ahdistuneeksi, ellei
elämässäsi ole riittävästi säpinää. Alitajuisesti tiedät selviäväsi kovemmistakin haasteista muita
paremmin ja siksi kaipaat toimintaa jossa voit hyödyntää kadehdittavan kykysi pistää asiat
oikeaan järjestykseen. Mikään ei voi estää sinua saamasta vastuullista ja mielekkään haasteen
antavaa asemaa tässä elämässä juuri sillä alueella, jossa haluat sen tapahtuvan, kunhan vain
pistät toimeksi.

Mars sulkeutuva sekstiili Aurinko
Tässä planeettaparissa on kysymys kahden energiamallin yhdistymisestä milloin milläkin
tavalla. Energiaa on paljon ja se tulee osata kohdistaa oikealla tavalla, ettei tule turhia
hankaluuksia. Homma pelaa ja kone kulkee tai ainakin pitäisi tämän kuvion myötä, sillä sinut
on varustettu kyvyllä keskittyä oikeisiin asioihin oikeaan aikaan. Ellei näin käy niin kannattaa
pikaisesti hoidella pois kartaltasi löytyviä haasteita, sillä väylä on auki vaikka minne kunhan
vain nostat jalkasi jarrulta. Innostuksesi asiaan kuin asiaan riittää sinulle osoitukseksi siitä että
pystyt hallitsemaan homman myös käytännössä ilman mitään tuskaa.

Venus yhtymä Aurinko
Esteettinen luovuus kuuluu merkittävänä osana tietoisten päämääriesi toteuttamiseen ja siksi
sinulle on tärkeää nauttia ihan kaikesta mitä teet. Vain nautinnon kautta saat luovuutesi
elämään. Älä erehdy myymään omia arvojasi mistään hinnasta, sillä se on heti pois lämpimästä
viehätysvoimastasi, jota ilman koet olosi hyvin epävarmaksi. Lämmin ja aito hymy kasvoillasi
saa muut kuuntelemaan mitä sinulla on sanottavana ja loppu sujuukin sitten omalla painollaan.
Nauttiessasi siitä mitä teet, välittyy se niin voimakkaana eteenpäin, ettei kukaan yritä väittää
sinun olevan väärässä.

Merkurius yhtymä Aurinko
Maasta katsoen Merkurius pysyy aina niin lähellä Aurinkoa, etteivät nämä planeetat tee
keskenään muita kulmia kuin yhtymän.Yhtymällä on havaittavaa merkitystä vasta kun nämä
planeetat ovat vähintään viiden asteen etäisyydellä toisistaan. Verbaalinen luovuus korostuu ja
voidaan sanoa että puhe tai kirjoitus kuuluvat olennaisena osana tietoisten päämääriesi
toteuttamiseen.

Merkuriukselle tulevat aspektit / itseilmaisun toteuttaminen
Merkuriukselle tulevat aspektit kuvaavat puhumiseen, kirjoittamiseen ja kaikkeen
kommunikointiisi liittyviä valmiuksia ja haasteita, joiden tiedostaminen auttaa sinua olemaan
rehellisempi itsellesi ja sitä kautta myös muille. Ilman Merkuriuksen edustamaa avoimmuutta
ja rehellisyyttä puhut ja toimit aina itseäsi vastaan ja hankit itsellesi negatiivista karmaa. 
Totuudessa tulisi pysyä myös silloin - ja erityisesti silloin - kun se sattuu toiseen ihmiseen.
Kenelläkään ei ole oikeutta odottaa sinulta mitään muuta kuin mitä olet juuri tänään. Vain
nämä turhat ja usein väärät odotukset aiheuttavat kipua ja tuskaa toiselle ihmiselle, ei koskaan
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se mitä sinä olet tai mitä sinä teet.

Pluto sulkeutuva sekstiili Merkurius
Rauhoittava ja lohduttava tapasi suhtautua äkillisiin muutoksiin omassa ja muiden elämässä on
seurausta edellisten elämiesi kovasta koulusta olla puuttumatta asioiden kulkuun liian
pikaisesti. Saatuasi oikein kunnolla nenillesi osaat nyt vastaanottaa korkeampaa tietoa sitä
mukaa kun tapahtumat etenevät etkä ryntää asioiden edelle. Tämä kykysi ei jää muilta
huomaamatta ja siksi sanoihisi luotetaan ja kaikkiin ajatuksiisi suhtaudutaan myönteisessä
hengessä. Puhumalla tai kirjoittamalla voit välittää kosmista informaatiota joko käytännön
asioihin tai avuksi ihmisten henkiseen kehitykseen. Oman elämäsi kannalta sinun on hyvä
tietää että halutessasi jotain tulet sen myös saamaan vain avaamalla suusi ja puhumalla myös
muille haaveistasi. Ideat nousevat kupuusi kuin Pelle Pelottoman mietintämyssyyn, mutta
niiden toteuttamiseen tarvitaan aimo annos rohkeutta, jota saat lisää vastaamalla kartaltasi
löytyviin haasteellisiin aspekteihin.

Neptunus yhtymä Merkurius
Olet syntynyt tähän elämään opettelemaan intuitioon pohjautuvaa kommunikaatiota ja
jakamaan herkän alitajuntasi kautta välittyvää tietoa kanssaihmisillesi. Näet ja vaistoat paljon
enemmän asioita kuin muut ihmiset ympärilläsi eikä sinulle varmasti ole kovin helppoa
puolustaa omaa eriävää mielipidettäsi, vaikka sisimmässäsi tiedät olevasi oikeassa. Elämäsi
muodostuukin varsin raskaaksi, jos vaadit itseltäsi sopeutumista muiden tekemiin ratkaisuihin,
sillä kosminen tehtäväsi on oppia kuuntelemaan ja toteuttamaan alitajuntasi kautta tulevia
viestejä. Et koe elämääsi mielekkääksi jos jatkuvasti teet sisimpäsi vastaisia päätöksiä ja joudut
kärsimään niiden seurauksista. Puheesi ja kommunikaatiosi toimii kosmisen tietoisuuden
alaisuudessa ja siksi saatat monta kertaa todeta sanoneesi jotain sellaista, jota et millään pysty
perustelemaan. Älä edes yritä etsiä syitä sanoillesi vaan luota siihen että olet joka tapauksessa
oikeassa. Ammatillisesti tätä kykyä voi käyttää selvänäkijän tai ennustajan tehtävissä oikein
tuloksekkaasti eikä ole lainkaan hassumpi ajatus kokeilla millaiset ovat kykysi välittää kirjallista
tai runollista tekstiä muuallekin kuin pöytälaatikkoon. Puheen kautta auttaminen ja
parantaminen ovat myös tämän kuvion yleisimpiä käyttötapoja joko tietoisesti tai
tiedostamatta.

Uranus sulkeutuva sekstiili Merkurius
Jo pitkään oivalluskykyä harjoitettuasi välillä hyvinkin ankeissa olosuhteissa olet tässä elämässä
oikeutettu nauttimaan työsi hedelmistä haluamallasi tavalla. Lanttu leikkaa ja polla säteilee aina
tarvittaessa ilman että sinun tarvitsee tehdä siitä sen kummempaa numeroa. Luotat itse aivan
automaattisesti päähäsi pulpahtaviin ideoihin ja siksi muutkaan eivät osaa pistää sinulle
hanttiin, vaikka eivät lainkaan ymmärtäisi mitä olet ajamassa takaa. Mikään ei ole nyt esteenä
lähteä toteuttamaan joitain pähkähulluja mutta hurjan kiinnostavia tempauksia, joita vain
pälkähtää päähäsi. Ellet koe mahdolliseksi käyttää ideointikykyä haluamallasi tavalla voit etsiä
syytä pidättyvyydellesi kartan haasteellisista aspekteista.

Chiron avautuva kolmio Merkurius
Chironin ja Merkuriuksen kolmion myötä sinulla on selkeä tietoisuus omien sanojesi
parantavasta vaikutuksesta. Kykysi pohjautuu edellisten elämiesi aikana hankkimaasi laajaan
näkemykseen ja syvään ymmärrykseen ihmisten ongelmista ja niiden pohjimmaisista syistä. 
Sinulla on luontainen kontakti menneiden aikojen opetuksiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin
tänä päivänä. Kirjallisuuden ja ajattelun merkitys omassa kehityksessäsi on tavallista suurempi.
Parhaimmillaan tämä aspekti toteutuu terapeuttisina sanoina tai kirjoituksina suuremmille
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kansanjoukoille ja päivittäin tapaamillesi ihmisille.

Saturnus avautuva kolmio Merkurius
Olet edellisten kierrosten aikana kantapään kautta opetellut käyttämään sanoja ja
kommunikaatiota oikeassa suhteessa hallussasi oleviin energiavaroihin nähden. Siksi sinulla on
tässä elämässä todella hyvät valmiudet tuoda ideasi ja ajatuksesi esille mahdollisimman
konkreettisessa ja toimivassa muodossa tarvitsematta juuri lainkaan miettiä miten asiasi
esittäisit. Tällainen valmius suosii niin sanallista kuin kirjallistakin viestintää aina ammatin
harjoittamiseen asti. Pystyt ihmeellisellä tavalla muuntamaan sanat teoiksi ja monet ovat
halukkaita kaappaamaan nämä kyvyt omiin tarkoituksiinsa niin työelämässä kuin
vapaa-aikanakin. Varo myymästä itseäsi liian halvalla, sillä oikein käytettynä taitosi ideoiden
toteuttajana on pääsylippu melkoiseen menestykseen tässä elämässä. Kunhan muistat vaihtaa
maisemaa heti kun tunnet suussasi karvaan rutiinin makua, niin tulet pääsemään vielä pitkälle.

Mars sulkeutuva sekstiili Merkurius
Alitajuinen toimivuus seuraa sanojasi kaikissa sellaisissa asioissa joista olet aidosti innostunut.
Tekosi tukevat ajatuksiasi paljon paremmin kuin tapahtumahetkellä osaisit kuvitella ja palaset
vain loksahtelevat paikoilleen kuin Ihmemies nimisessä Tv-sarjassa. Kannattaa silti hetki
harkita ennen etsivätoimiston perustamista, sillä kartaltasi saattaa löytyä muutama haaste
voitettavaksi ennen tämän lahjan täydellistä avautumista.

Venus yhtymä Merkurius
Näistä kahdesta planeetasta ei voi sanoa kumpi tekee ja kumpi vastaanottaa aspektia, mutta
yhtymässä ollessaan ne symboloivat kommunikaation ja kauneuden saumatonta kietoutumista
toisiinsa. Kyky puhua ja kirjoittaa kauniisti on ehkä tyypillisimpiä muotoja tälle yhtymälle.
Voisi olettaa että oman arvomaailmasi esille tuominen puhumalla on sinulle helpompaa kuin
muille ja että siksi saat helpommin hyväksyntää arvostamillesi asioille. Sanataiteen kaikki
muodot runoudesta freelancer toimittajaan mahtuvat tämän kuvion alaisuuteen.
Ihmissuhteista puhuttaessa voisi vielä leikkiä ajatuksella kumppanin iskemisestä, jonka sinä
teet tietysti puhumalla paremmin kuin millään muilla avuilla. Monet saattavat jopa ihastua
enemmän puheisiisi kuin todelliseen ihmiseen puheiden takana.

Venukselle tulevat aspektit / oman arvomaailman toteuttaminen
Venus rinnastetaan usein rakkauselämään ja kumppanuuteen, mutta nämä tekijät ovat aina
vain seurausta siitä, miten pystyt toteuttamaan omaa arvomaailmaasi tässä elämässä. Jos
kunnioitat sisäistä arvomaailmaasi ja uskallat rakastaa itseäsi riittävästi, tulevat myös
rakkauselämäsi ja kaikki ihmissuhteesi kukoistamaan ainutlaatuisella tavalla. Näihin omiin
arvoihisi joudut kiinnittämään huomiota lukiessasi Venukselle tulevia aspekteja.

Pluto sulkeutuva sekstiili Venus
"Hyvin menee kuitenkin vaikka sinut menetin", sopisi hyvin tunnuslauluksesi, sillä olethan
edellisten elämiesi aikana tullut todistaneeksi laulun sanat suureksi totuudeksi. Ymmärrät nyt,
että rakkaus niinkuin koko elämä on kiinni vain sinusta itsestäsi eikä muiden tekemisistä tai
tekemättä jättämisistä. Tämä tietoisuus kuultaa kaikessa elämässäsi ja saa toiset ihmiset
kunnioittamaan sinua ja sinulle tärkeitä asioita niin paljon ettei sinulle tuota vaikeuksia
menestyä elämässäsi, kunhan vain uskallat ilmaista mitä milloinkin haluat. Rakkaudessa sinulle
on kaikki mahdollista eikä sinun missään nimessä tarvitse kuunnella minkään valtakunnan
urputusta tekemistesi johdosta, ellet sitten satu nauttimaan huomion keskipisteenä olemisesta.
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Maailma on väärällään puolisoehdokkaita, jotka ovat valmiita hyväksymään sinut ihan
sellaisenaan ja jotka osaavat arvostaa ilmiömäisiä rakkauden ja seksuaalisuuden taitojasi.
Mustasukkaisuudelta et voi välttyä, mutta siihen ei kannata kiinnittää mitään huomiota, sillä
sehän on vain tietämättömyyttä, joka kyllä korjaantuu kun antaa sen tapahtua ajan kanssa.

Neptunus yhtymä Venus
Olet löytämässä kokonaan uutta mediaalista ja henkistä ulottuvuutta ihmissuhteillesi tämän
elämäsi aikana ja siksi olet hyvin herkkä sekä rakastumaan että pettymään. Sisäinen kauneus,
hellyys ja herkkyys saavat sydämesi avautumaan keskinäiselle rakkaudelle ensin liian avoimesti,
sillä et pysty heti sovittamaan elämän realiteetteja herkkiin tunteisiisi. Oletat myös kumppanisi
suhtautuvan asioihin yhtä suurella ymmärryksellä ja uhrautuvuudella kuin mihin itse olet
valmis. Sinulla on kyky nähdä toisessa sama herkkyys, jota itse kannat sydämessäsi, mutta tässä
elämässä sinun on opittava hyväksymään, etteivät kaikki ole valmiita elämään herkkyytensä
ehdoilla vaan pitävät tiukasti kiinni kovasta kuorestaan. Rakkautesi kokee kovia kolauksia ja
pettymyksiä silloin kun erehdyt rakentamaan elämääsi sen sisäisen näkemyksen varaan jonka
loit ensitapaamisella. Silloin kun kumppanisi elää kuorensa sisällä ei sinulla ole mitään
mahdollisuuksia rakentaa toimivaa parisuhdetta hänen kanssaan. Muutut vain itsekin
kyyniseksi ja tapailet marttyyrin viittaa harteillesi pyrkiessäsi ylläpitämään tällaista suhdetta.
Tulet kyllä löytämään ihmisen, joka myös elää herkkyytensä ehdoilla niinkuin sinäkin, kunhan
opit seuraamaan vaistojesi lisäksi myös käytännön elämää. Olet löytänyt etsimäsi silloin kun
rakkaus ei vaadi mitään ulkoisia vakuutuksia kumpaankaan suuntaan. Herkkyytesi saa sinut
ihastumaan niin helposti aivan käsittämättömiin asioihin, ettei elämäsi kestä tiukkaa
materiaalista kontrollia eikä omistushaluista kumppania. Taiteellinen ja musikaalinen luovuus
ovat hyvin usein konkreettisia ilmentymiä herkkyydestäsi välittää kosmista kauneutta muille
ihmisille.

Uranus sulkeutuva sekstiili Venus
Villi ja vapaa luonteenlaatusi vetää vastakkaista sukupuolta puoleensa kuin kärpäspaperi
kärpäsiä ja tuloskin saattaa olla yhtä surkea, sillä mistäpä suosiosi tavoittelijat voisivat tietää,
että hymysi on yhtä valloittava kaikille yrittäjille. Ei ole sinun vikasi, jos sydämiä särkyy
kaikkialla missä liikut, sillä kovalla työllä olet hankkinut sen riippumattomuuden, jota he sinun
kauttasi tavoittelevat. Jos erehdyt syystä tai toisesta rajoittamaan hankkimaasi vapautta tietää se
kasvavaa tyytymättömyyttä vallitseviin olosuhteisiin. Tiedät pystyväsi saavuttamaan kaiken
mitä osaat osaksesi toivoa säilyttämällä vapautesi ja ellet nyt koe tilannettasi tyydyttäväksi
kannattaa hakea ratkaisua karttasi haasteellisista aspekteista.

Chironin ja Venuksen aspekti
Venuksen ja Chironin aspektiin liittyy oman arvomaailman toteuttaminen henkisellä tasolla.
Yhdessäolon jakamisen merkitys ihmissuhteissa korostuu. Rakkauskokemukset ovat
intensiivisiä ja vaativat suurta itsenäisyyttä molemmilta osapuolilta. Vastaanottavaisuus on
keskeinen teema. Yhdessä ollaan ja yhdessä tehdään omasta halusta, ei toisen vuoksi.
Velvollisuuteen perustuva yhdessäolo tappaa rakkauden nopeasti tämän planeettaparin
aspekteissa.  Vaihtoehtoisen lääketieteen teema tulee olemaan vahvasti esillä etenkin
myöhemmällä iällä.

Chiron avautuva kolmio Venus
Kolmioaspektiin liittyy karmallisia ihmissuhteita, jotka ovat pitkäaikaisia ja vaativia. Sinulla on
perustavanlaatuista ymmärrystä inhimillisestä rakkaudesta ja siksi saatat ymmärtää
kumppaniasi liian pitkälle. Tietoisuus omasta rakkauden parantavasta voimasta ei anna
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sielullesi rauhaa ennen kuin rakkauden työ jollain tavalla tulee osaksi elämääsi
mahdollisimman haastavassa ja vaativassa muodossa. Tämän aspektin myötä sinussa on
tavallista suurempaa vetovoimaa ja joudutkin kamppailemaan tavallista enemmän erilaisia
kiusauksia vastaan

Saturnus avautuva kolmio Venus
Joillakin ihmisillä on hallussaan kadehdittava kyky tehdä haaveistaan totta ilman suurempia
ponnistuksia. Sinä kuulut tässä elämässä näihin onnellisiin käytyäsi edellisessä elämässäsi läpi
melkoisen löylytyksen yrityksistäsi vaikuttaa muiden elämään. Nyt et sitten enää yritä vaan olet
tietoinen, että vain toteuttamalla omat odotuksesi autat samalla kaikkia läheisiäsi löytämään
itse omat aarteensa. Varmuutesi sinulle merkittävistä asioista herättää suurta luottamusta
kaikkea tekemistäsi kohtaan eikä kenelläkään ole syytä asettua vastustamaan sinua. On tietysti
ihmisiä, jotka haluavat kesyttää lahjakkuutesi omaan käyttöönsä ja yrittävät kieltää sinulta
tärkeiksi kokemasi asiat ja ihmiset. Tällaisia ihmisiä sinun ei tarvitse sietää hetkeäkään sillä
törmäät päivittäin ihmisiin, jotka ovat valmiita tukemaan pyrkimyksiäsi ilman mitään
vastavelvoitteita. Pitämällä kiinni omista arvoistasi tulet kohtaamaan jatkuvaa menestystä
kaikessa elämässäsi.

Mars sulkeutuva sekstiili Venus
Alitajuinen yhteys sisäisen miehen ja naisen välillä antaa sinulle valmiudet toimia jatkuvasti
omaa arvomaailmaasi seuraten. Feminiininen Venus tavallaan osoittaa mikä on vaivan arvoista
ja mikä ei. Maskuliininen Mars saa motiivinsa Venuksen kuvaaman arvomaailmasi välityksellä.
Kykysi aloittaa ja tehdä asioita rakkaudella heijastuu väkisin ulospäin ja saa muut ihmiset lähes
kilpailemaan luvasta auttaa sinua eteenpäin elämässäsi. Ihmissuhteille tämä kuvio lupailee
luonnollisuutta ja realistista rehellisyyttä, sillä sinä tiedät mistä pidät ja osaat myös toimia
oikealla tavalla sen saavuttamiseksi. Et ole ainakaan tämän kuvion perusteella sidottu toisen
odotuksiin ja pelkästään se antaa hyvät eväät keskinäisen suhteen kehittämiseen.

Marsille tulevat aspektit / tekemisen motiivit
Marsille tulevat aspektit kertovat aina jotain tavastasi toimia mahdollisimman puhtaalla
motiivilla. Seuraamalla oman tekemisesi laatua seuraavien kuvausten avulla, pääset
toivottavasti kiinni aina vaan paremmalta tuntuvaan ja siksi myös tuloksekkaampaan tapaan
kohdistaa energiasi oikeisiin kohteisiin.

Pluto yhtymä Mars
Tämä aspekti kertoo sinun olevan hyvin konkreettisella tavalla sitoutunut toteuttamaan
alkemiallista uudelleensyntymisprosessia maapallolla. On olemassa monia asioita, jotka tulee
tänä päivänä toteuttaa eri tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Sinulla on käytössäsi valtava
kosminen energia pystyäksesi oman elämäsi välityksellä luomaan tarvittavat muutokset myös
ympäristöösi. Tästä syystä sinulla on sisimmässäsi ehdoton tieto siitä, mitä sinun tulee
milloinkin tehdä. Ellet jostain syystä uskalla toimia omilla ehdoillasi kasaantuu energia sisällesi
ja räjähtää tietyin väliajoin rajuksi kapinaksi vallitsevia olosuhteita ja rajoituksia vastaan. Siinä
kaatuu omat ja usein muidenkin systeemit yhdessä hujauksessa jälkimaininkien vaikeuttaessa
elämääsi vielä pitkälle tulevaisuuteen. Näiden kokemusten välityksellä sinun on tarkoitus oppia
käsittelemään sisäistä voimaasi yhä viisaammin, kunnes katastrofit käyvät kokonaan
tarpeettomiksi. Tietoisena tämän velvoittavan kuvion olemassaolosta voit huomattavasti
nopeuttaa kehityksen kulkua ja säästää itsesi monilta selkkauksilta. Ole tietoinen ettei
kenelläkään toisella ihmisellä ole oikeutta puuttua sinun tekemisiisi, sillä vain sinulla on
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tarvittava tieto energiasi kohdistamiseksi oikeaan kohteeseen juuri oikealla hetkellä. Tämän
lisäksi sinun tulee puhdistaa itsesi myös omista tulevaisuudelle asettamistasi vaatimuksista, sillä
sinun tulee olla valmis päivittäin romuttamaan aikaisemmat suunnitelmasi voidaksesi siirtyä
uusien haasteiden pariin. Elämäsi on hankalaa ja täynnä erilaisia vastoinkäymisiä kunnes
uskallat ottaa täyden vallan ja vastuun tehdä päivittäin tuskallisilta tuntuvia ratkaisuja.
Tilanteesi on sama kuin lääkärillä, jonka on vedettävä nyrjähtänyt nivel nopeasti oikeaan
asentoon. Ellei sitä tee heti, tulee se myöhemmin olemaan vielä paljon tuskallisempaa. Ja sitten
töihin.

Neptunus avautuva sekstiili Mars
Monet varmaan pudistelevat päätään toilauksiasi katsellessaan, mutta kuin ihmeen kaupalla
ratkaisusi osoittautuvat lopulta oikeiksi ja tuovat menestystä tullessaan. Sinulla on edellisten
elämiesi seurauksena valtava ymmärrys omasta intuitiostasi ja tiedät, ettei muiden
kuuntelemisesta ratkaisun hetkellä seuraa muuta kuin harmia. Oma luottamuksesi tuo otteisiisi
sellaista varmuutta ja vakuuttavuutta, että myös korkeammat tahot kiinnittävät siihen
huomiota. Saat jatkuvasti hyviä mahdollisuuksia lahjojesi käyttämiseen niin yksityiselämässä
kuin liikemaailmassakin ja voit syyttää vain saamattomuuttasi ellet käytä tilaisuuksia hyväksesi.
Selviät päivittäisistä ongelmatilanteista heti kun otat asian käsittelyyn ja ellet tunne näin
tapahtuvan on joku haasteellinen aspekti vaatimassa ensin hetkeksi huomiotasi. Jos et
järkeilemällä pääsisikään elämässäsi juuri alkua pidemmälle niin henkiset valmiutesi kantavat
sitten senkin edestä, joten älä anna pikku asioiden estää sinua tarttumasta sellaisiin asioihin
joista olet kiinnostunut. Pystyt aivan varmasti hoitamaan homman kotiin.

Uranus yhtymä Mars
Vauhti ja arvaamattomuus, jotka liittyvät kaikkeen tekemiseesi ei ole merkki alkavasta
hulluudesta vaan luonnollinen ilmentymä tähän elämään liittyvästä kosmisesta tehtävästäsi.
Kosminen uudistuminen vaatii joskus äärimmäisen nopeita ja radikaaleja päätöksiä ja liikkeelle
lähtöjä jokapäiväisessä elämässä. Sinä olet valinnut tehtäväksesi välittää tarvittavat muutokset
maapallolle oman elämäsi kautta. Ihmismieli ei voi käsittää mikä ratkaisu parhaiten tukee
lähitulevaisuudessa tapahtuvaa kehitystä ja kuitenkin jonkun täytyy valmistella tulossa olevat
muutokset. Sinä siis toimit valmistelijana itsekään tajuamatta kaikkia nopeita päätöksiäsi, joille
ei kerta kaikkiaan löydy järkevää selitystä. Toivottavasti uskallat seisoa omien innostumistesi ja
aloitustesi takana, sillä niissä on paljon enemmän ideaa, kuin kukaan osaa kuvitella ja jatkossa
tulet varmasti saamaan moninkertaisen palkkion rohkeudestasi leimautua vähäjärkiseksi. Ne
asiat, joihin sinä ryhdyt kaikesta sydämestäsi pitävät aina sisällään menestyksen siemenen. Jotta
menestys yltäisi konkreettiselle tasolle, tulee sinun pystyä kuuntelemaan muiden raivokastakin
arvostelua ja vastustusta ideoitasi kohtaan ja siitä huolimatta viedä asiaa eteenpäin omien
resurssiesi rajoissa. Vain tietoisesti kapinallinen luonne pärjää tässä leikissä.

Chiron oppositio Mars
Oppositio on potentiaalinen sotilaan arkkityyppisen energian ilmentäjä. Sytyt joskus liiankin
helposti taistelulle epäoikeudenmukaisuutta vastaan, jolloin tulet hutkineeksi ilman tutkimista.
Sinulle olisi hyvin tärkeätä katsoa tarkasti esiripun molemmille puolille huomataksesi kuka on
epäoikeudenmukainen ja kenelle. Vahvat intiaanienergiat edellisistä elämistä tuovat tullessaan
alitajuista ymmärrystä heidän kulttuurinsa sovittamisesta nykyiseen elämään. Tiedostamattasi
seuraat hyvin tarkasti luonnon rytmejä ja siksi luonnossa kulkeminen tulee aina auttamaan
sinua elämäsi vaikeuksien keskellä. Oman tasapainon löytäminen on äärimmäisen tärkeää
tämän aspektin alaisuudessa ja siksi sinun tulee kaikissa asioissa oppia kuuntelemaan mitä sinä
sisimmässäsi haluat tehdä ja toimia sitten tämän tietosi mukaan vaikka sitten joutuisitkin
loukkaamaan jonkun läheisesi tunteita.
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Saturnus oppositio Mars
Joitakin hyvin tärkeitä ja kehityksellesi merkittäviä asioita on jäänyt toteutumatta edellisten
elämiesi aikana siksi, että et uskaltanut toimia omien tuntemustesi pohjalta, vaan tarkkailit
enemmän muiden reaktioita. Ennen syntymääsi tähän elämään sinun oli annettava lupaus
parantaa tapasi ja siksi olet syntynyt hyvin vaativiin olosuhteisiin ja vaativaan lapsuuden
ympäristöön, jossa oli pakko ottaa muut huomioon. Näin tapahtui siksi, että nyt sinun on
kokemusten kautta pakko oppia, ettei muiden liiallinen huomioon ottaminen omia päätöksiä
tehdessäsi tuo tullessaan mitään hyvää. Kantapään kautta tulet huomaamaan että jokainen
toisen vuoksi tehty ratkaisu tekee elämästäsi aina vain vaikeampaa ja vaikeampaa. Olet itse
vaatimassa muilta sosiaalista käytöstä ja lupausten pitämistä kaikissa olosuhteissa vain siksi,
että olet vielä riippuvainen heidän tekemisistään. Tässä elämässä sinulla on tilaisuus tulla
tietoiseksi vastoinkäymisten todellisesta syystä ja ottaa kiitollisuudella vastaan jokainen toisen
ihmisen pitämättä jäänyt lupaus ja siksi elämääsi kohtaava vastoinkäyminen. Nämä ovat
merkkejä oman harkintakykysi puutteesta ratkaisevissa tilanteissa. Sinun on opittava tekemään
päätöksiä ja aloituksia omien voimavarojesi mukaisesti, jolloin muiden tekemiset eivät koskaan
estä sinua pääsemästä tavoitteeseesi. Niin kauan kun osoittelet muita syyttävällä sormella, olet
vielä kaukana yhdestä tämän elämäsi tärkeästä tavoitteesta. Kun opit kantamaan vastuuta
omasta elämästäsi ja tekemään itsekkäitä ratkaisuja tulee myös elämä kääntämään sinulle
parhaat puolensa.

Saturnukselle tulevat aspektit
Pluto oppositio Saturnus
Sinut on jo varhaisessa lapsuudessa opetettu kunnioittamaan ja vaalimaan kirjoittamattomia
lakeja sekä vaatimaan itseltäsi suurempaa yhteiskunnallista panosta kuin mihin voimasi
riittävät. Siksi sinulla tuntuu olevan jatkuvasti kiire tekemään jotain ehdottoman tärkeätä.
Niinpä kuulutkin sellaiseen ikäryhmään, jonka tulee sopeutua hyvinkin rankkoihin muutoksiin
ja takaiskuihin sosiaalisessa elämässään, jotta alkemiallinen luomisprosessi saisi tarvitsemaansa
tilaa. Tehtäväsi on oppia olemaan huolehtimatta liian monista asioista samaan aikaan, vaikka
jokainen solu sisälläsi vaatisi sinua vastaamaan huudoistasi. Sinun ei tarvitse kantaa syyllisyyttä
ellet pysty pitämään kaikkia lupauksiasi, sillä jokainen pyytäjä on yhtälailla vastuussa
odotustensa suuruudesta. Näin kun opit ajattelemaan niin johan alkavat asiat mennä
jengoilleen.

Neptunus sulkeutuva kolmio Saturnus
Henkiset ja inhimilliset arvot käyvät jatkuvaa näkymätöntä taisteluaan kovaa ja materiaalista
maailmanjärjestystä vastaan. Olet syntynyt sellaiseen ikäryhmään, joka oman elämänsä ajan saa
olla luomassa konkreettisia muotoja tälle uudelle, inhimilliselle toimintatavalle. Henkisille
arvoille perustuvat sosiaaliset liikkeet ja yritykset, joissa olet mukana, kohtaavat arvaamatonta
menestystä aiheuttaen samalla korvaamattomia aineellisia menetyksiä kovassa
bisnesmaailmassa. Sinua ja aikalaisiasi ei tästä syystä katsella suopealla silmällä ja sinun
kannattaa olla hyvin varovainen sanoissasi ja teoissasi, sillä hädissään materiaalinen maailma
käy jopa yksilön kimppuun. Toimi tehokkaasti, mutta pidä matalaa profiilia eikä sinulla ole
mitään pelättävää.

Uranus oppositio Saturnus
Joskus on aika vahvojen ja vahingoittumattomina pidettyjen sosiaalisten rakenteiden joutua
sellaiseen myrskyyn ettei siinä rytäkässä jää kunnolla kiveä kiven päälle. Kuulut sellaiseen
ikäryhmään, joka on syntynyt tällaisten ikuisiksi rakennettujen arvojen ja systeemien keskelle.
Jos tuntuu siltä että sinua kohdellaan keskimääräistä kovemmalla kädellä niin näiltä osin sinua
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ei voi leimata luulosairaaksi. Turha silti äityä parkumaan elämäsi surkeutta, sillä voit kääntää
tilanteen eduksesi heti kun hyväksyt kaikki tapahtuvat muutokset pakollisiksi etkä jää
taistelemaan viimeisten joukossa niitä vastaan. Sopeutumiskykyä tämä aspekti kyllä kysyy,
mutta vastaavasti ne, jotka vapaaehtoisesti etsivät itselleen sopivamman paikan uudistuvassa
rakenteessa, saavat ruhtinaallisen korvauksen muuntumiskyvystään.

Chiron yhtymä Saturnus
Chironin ja Saturnuksen välinen aspekti liittyy sisäiseen velvollisuudentuntoon, joka tulee
ensin esille pyrkimyksenä tehdä kaikki asiat mahdollisimman hyvin ja moitteettomasti.
Ulkoinen auktoriteetti menettää merkityksensä 30-40 ikävuoden välillä, jonka jälkeen tämän
aspektin alainen ihminen kokee kasvavaa yhteyttä korkeampiin henkisiin voimiin. Oma
näkemys nousee korkeimmaksi ohjaajaksi ja juuri niin kuuluukin tapahtua. Sinunkin tehtäväsi
on kyseenalaistaa kaikki kohtaamasi auktoriteetit oman näkemyksesi perusteella vaikka yleinen
mielipide olisikin heidän puolellaan. Henkilökohtaisella tasolla tämä aspekti asettaa fyysiset
voimavarat tiukkaan puntariin. Voimavarojen lähes jatkuva ylittäminen kuuluu nuoruuteen ja
nuoreen aikuisuuteen luonnollisena osana, mutta se ei voi jatkua keski-ikää pidemmälle ilman
vakavia terveydellisiä seuraamuksia. Moni tämän aspektin haltijoista omistautuu erilaisille
parantamisen aloille oman vakavan sairauden ja siitä parantumisen seurauksena. Yhtymä antaa
sinulle tehtäväksi kiteyttää jokin vesimiehen aikaan liittyvä idea, keksintö tai filosofia
konkreettisesti toteutettavaan muotoon omassa elämässäsi. Käytännössä tämä tapahtuu
laittamalla jossain vaiheessa 30 ja 50 ikävuoden välillä kaikki elämänsä palaset uuteen
järjestykseen. Saturnuksen jähmeydestä johtuen et todennäköisesti pääse rehvastelemaan
saavutuksillasi, mutta töitä tulee riittämään kiitettävästi ja rahatkin riittävät kaikkeen
välttämättömään. Osa ei tietysti osaa lopettaa rajojensa ylittämistä selvistä varoituksista
huolimatta ja heidän kohtalonaan on rauhoittua pakon edessä yleensä jonkun sairauden tai
nikamavian seurauksena. Sinä valitset oman osasi.

Chironille tulevat aspektit
Chironille tulevat aspektit kuvaavat poikkeuksetta sosiaalista ja samalla henkistä tehtävää osana
suurempaa, koko sukupolvesi suorittamaa kokonaisuutta. Silti nämä tekstit on syytä lukea
henkilökohtaisina mahdollisuuksina ja haasteina, sillä vastaat omalta osaltasi aspektin
edustaman tiedon välittämisestä muille ihmisille. Et voi tuntea oloasi hyväksi, ellet jostain
syystä pääse toteuttamaan omaa osuuttasi suuressa suunnitelmassa.

Pluto oppositio Chiron
Pluton ja Chironin välinen aspekti kuvaa aina suurta henkistä kehitysaskelta, jonka merkitys
paljastuu vasta historian lehdiltä silloin kun sinua ei enää ole olemassa. Kuulut sellaiseen
ikäryhmään, joka asettaa kaikki hoitomuodot ja parannusmenetelmät ehdottoman tiukkaan
puntariin. Ne asiat ja ilmiöt, jotka jäävät jäljelle ja saavat sinun hyväksyntäsi tulevat jatkossa
osoittautumaan tehokkaimmiksi ja toimivimmiksi, vaikka sinä et sitä voisikaan olla
todistamassa.Opposition vaikutus toteutuu laajana kriittisyytenä pinnallisia ja pelkkään
taloudelliseen hyötyyn tähtääviä parannusmenetelmiä tai ideologioita kohtaan. Tämän aspektin
myötä sinulla on kyky vaistota kuka tekee työtä sydämellä ja kuka taas pelkästä rahasta tai
vallasta. Voimakas ahdistus valtaa mielesi aina kun sinulle tarjotaan jotain epäaitoa henkisen
kehityksen vaatteisiin puettua krääsää. Et itse kiinnitä suurempaa huomiota tähän
kriittisyyteesi, mutta ne joihin arvostelusi kohdistuu tulevat jatkossakin reagoimaan sitä
aggressiivisemmin mitä oikeammassa he kokevat sinun olevan.
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Neptunus sulkeutuva kolmio Chiron
Neptunuksen ja Chironin välinen aspekti kertoo sukupolvesta, joka pystyy kehittämään
parantamiseen ja henkiseen kehitykseen kuuluvia asioita selvänäköisyytensä ja intuitionsa
avulla. Sinä kuulut tähän tavallista herkempään ikäluokkaan ja toteutat omaa osuuttasi
kehityksessä kiinnittämättä asiaan juuri mitään huomiota.Kolmio antaa sinulle loistavat
valmiudet käyttää luontaista herkkyyttäsi ja viisauttasi itse parhaaksi katsomallasi tavalla.
Kuulut siihen ikäryhmään, joista suuri osa tulee jossain elämänsä vaiheessa omistautumaan
auttamis- tai opettamistyöhön. Jos tunnet vetoa henkisille aloille niin älä turhaan epäröi, sillä
sinä kyllä oivallat nopeasti mistä milloinkin on kysymys.

Uranus oppositio Chiron
Uranuksen ja Chironin välinen aspekti kuvaa aina jonkun sukupolven hoidettavaksi tulevaa
tehtävää ihmiskunnan siirtyessä eteenpäin henkisessä kehityksessään. Henkilökohtaista ideaa
tälle aspektille ei ole helppo määritellä, mutta koetan antaa lyhyen määritelmän juuri sinun
aikalaisillesi osuvasta aspektista.Opposition aikana syntyneet joutuvat omiin kokemuksiinsa
pohjautuen kyseenalaistamaan auttamiseen ja parantamiseen liittyviä menetelmiä. Sinäkin tulet
todennäköisesti törmäämään joihinkin epäilyttäviin ilmiöihin omaa polkua etsiessäsi, mutta et
huomaa siinä mitään erikoista koska muille tapahtuu samalla tavalla. Olet kuitenkin osaltasi
vaikuttamassa siihen, että toimimattomat uuden ajan systeemit menettävät asemansa ja
korvautuvat uusilla ilmiöillä.

Uranukselle tulevat aspektit
Pluto yhtymä Uranus
Alkemialliset ja kosmista radikaalia uudistumista edustavat voimat toimivat edustamasi
ikäryhmän kautta sovussa ja yhteisymmärryksessä materiaalisella tasolla. Tästä syystä
sinullakin on oikeus päästä nauttimaan ylimääräisestä kosmisesta latauksesta
henkilökohtaisessa elämässäsi. Eikä kannata ihmetellä jos sinua vähän lennätetään sosiaalisen
hierarkian portaissa, sillä läsnäolollasi on paljon suurempi merkitys kuin voit itse koskaan tulla
ymmärtämään.

Neptunus avautuva sekstiili Uranus
Sinun ikäryhmäsi toteuttaa intuitioon ja mediaalisuuteen perustuvaa kosmista vallankumousta
maapallolla oman elämänsä välityksellä mukanaoloaan lainkaan tiedostamatta. Kuulut uuden
tiedon nimettömiin välittäjiin ja siksi sinulla saattaa olla hallussasi moniakin mediaalisia
kykyjä. Jaat kauttasi välittyvää tietoa kosmisen ohjauksen alaisuudessa voimatta itse juurikaan
vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Voit edesauttaa kehitystä ainoastaan hyväksymällä
kiitollisuudella ihmisille näkymättömän roolisi ja kehittämällä ymmärrystäsi selittämättömien
muutosten ohjatessa elämääsi.

Neptunukselle tulevat aspektit
Pluto sulkeutuva sekstiili Neptunus
Sinun ikäryhmäsi toteuttaa suurta tiedostamatonta yhteyttä alkemiallisen Pluton ja Mediaalisen
Neptunuksen välillä. Et voi olla perillä konkreettisesta tapahtumakulusta elämäsi eri vaiheissa,
sillä ihmisen aivot eivät pysty näitä energioita rekisteröimään. Kosmista latausta ja mediaalisia
kykyjä liittyy aina tämän kuvion alla syntyneisiin ihmisiin tavallista enemmän.
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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    ����=Härkä        ����=Kaksoset    ����=Rapu     ����=Leijona         ����=Neitsyt 
                                           ����=Vaaka    ����=Skorpioni  				=Jousimies    



=Kauris  ����=Vesimies      ����=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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Astrokalenteri
Elämäsi on hieno seikkailu
Astrokalenteri auttaa yhdistämään näkymättömän maailman värähtelyt elämääsi 

astrologian, biorytmien, kuunvaiheiden ja numerologian avulla.

Tilaa omaksesi!

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

ja tulevaisuudessa.

TIEDUSTELUT: 010 420 2333 ark. klo 10-16

TILAUKSET: www.astro.fi/horoskooppi

www.astro.�/horoskooppi/astrokalenteri

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

Päiväkalenterin:  Päivän aikana mahdollisesti vaikuttavat planeettatekijät.

Kuukausikalenterin: Kosmiset planeetat kertovat hetkestä, jolloin niiden vaikutus on vah-

vimmillaan.

Vuosikalenterin: Vuositason tulkinnat ovat kosmisten planeettojen ohituksia kuvaavia ai-

kajaksoja 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 kimmok-

keeksi jatko-opintojen aloittamiseksi.

Astro-pro�ilin: Astrologinen syntymäkarttasi sekä pikatulkinnat karttasi nousumerkistä ja 

persoonallisista planeetoista.

Numerologian: Numerologiset tulkinnat avaavat uusia reittejä itsetuntemukselle ja 

luovuudelle.

”Kiitos Seppo! Juuri lueskelin näitä As-

trokalenteriin liittyviä viestejä mitä olen 

saanut sinulta. Ne ovat pitäneet ihan 

uskomattoman hyvin paikkansa! 

Minulla on tunne, että nyt ovat suuret muu-

tokset käynnissä minun elämässäni ja 

hyvällä tavalla sellaiset!

Kiitos jo menneistä ja valmiiksi tulevista As-

trokalenterin tulkinnoista.:)”

-Netta

Mitä asiakkaat kertovat

Astrokalenterista?

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.

Maya-astrokalenteri pitää sisällään:

"Hei Esa! Olen kovasti iloinen että tilasin Ma-

ya-astrokalenterin. Näyttää heti hyvin 

oikealta ja vahvistavalta aikaan missä elän.

Yksi portti mielen syvyyksiini avautui, 

hienoa oppia uutta itsestä. Hienoa että täl-

lainen Maya-kalenteri on saatu käyt-

töömme."

-Pirjo

Mitä asiakkaat kertovat

Maya-astrokalenterista?



Vuosi Elämääsi Auringon Paluu

Luonteesi Voimat Maya-astrologinen Elämäntulkinta

Maya-astrologinen

Elämän Olosuhdetulkinta

Monet meistä omaksuvat asioita helpommin pa-

perilta lukemalla kuin tabletin ruutua tuijottamal-

la. Tämä tulkinta ohjaa sinua kuukausi kuukaudel-

ta seuraamaan omaa henkistä polkuasi helposti 

luettavassa muodossa.

Sisäinen Soturi

Luonteesi Voimat & Sisäinen Soturi Parisuhde Paremmaksi

Valon Lapsi Nousumerkki

Astro-oppaasi Ihmissuhteisiin Rakkautenne Tähdet

Tämä on kuin pohjaväri öljyvärimaalaukselle. 

Jokainen taidemaalari tietää, että sillä on ratkaise-

va merkitys lopputulokselle. Näin on myös astro-

logiassa. Tämän tulkinnan sisältämää perustietoa 

ei kannata jättää viimeiseksi.

Tulkinta kertoo keskeisimpien positioiden valossa 

Maya symbolisi taustalla vaikuttavista taustaener-

gioista.

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.

Valon Lapsi -tulkinta on hieno lahjaidea jopa vas-

tasyntyneen lapsen vanhemmille. Sieltä selviää 

etenkin vanhempien oloa helpottavia asioita kar-

mallisista isä- kuin äitisuhteista, suhtautumisesta 

auktoriteetteihin ja aikatauluihin. 

Rakkaus on aina ollut ja tulee aina olemaan 

suuri mysteeri. Astrologia ei kerro, sovitteko 

te toisillenne, mutta se auttaa ym-

märtämään kumppanisi toimintaa. Tuhti tie-

topaketti vaikkapa häälahjaksi.

Parisuhteen ja kumppanuuden valoja ja var-

joja vertaileva tulkinta, joka kertoo ihan 

selvin sanoin mikä suhteessanne toimii ja 

mikä ei ihan niin hyvin.

Astrologien piirissä ei varmasti suotta ko-

rosteta Nousevaa Merkkiä kartan 

tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä. Loistava 

tapa aloittaa astrologinen tutkimusmatka 

omien valmiuksien maailmaan.

Tämä on niin vahvasti psyykkisiin omi-

naisuuksiin ja omiin henkisiin kykyihin 

pohjaava tulkinta, ettei sitä kannata ottaa 

ihan ensimmäiseksi askeleeksi astrologian 

maailmaan. Mutta poiskaan sitä ei voi jättää.

Tämä varmasti ajankulkua seuraavista jär-

jestelmistä vanhin ja mystisin, sisältää paljon 

pohtimista herättävää ikivanhaa viisautta. 

Oman Maya-merkkisi kautta olet osa kos-

mista pyramidirakennetta.

Upea lahjakirja kenelle tahansa itsestään ja henk-

isestä kehityksestään kiinnostuneelle uudelle tai 

jo kokeneemmalle astrologian harrastajalle. Tästä 

yhdistelmästä käytän itse nimitystä ”Täydellinen 

Minä”.

Mystinen hetki, kun Aurinko kerran vuodes-

sa palaa täsmälleen samaan asemaan, missä 

se oli syntymähetkelläsi. Tälle hetkelle las-

kettu kartta osoittaa henkisen me-

nestyspolkusi syntymäpäivästä syn-

tymäpäivään.

www.astro.�/horoskooppi/vuosihoroskooppi

www.astro.�/horoskooppi/luonnehoroskooppi

www.astro.�/horoskooppi/maya-olosuhde

www.astro.�/horoskooppi

/luonteesi_voimat_ja_sisainen_soturi

www.astro.�/horoskooppi/valon-lapsi

www.astro.�/horoskooppi

/astro-oppaasi-ihmissuhteisiin

www.astro.�/horoskooppi

/rakkautenne-tahdet

www.astro.�/horoskooppi/nousumerkki

www.astro.�/horoskooppi

/parisuhde-paremmaksi

www.astro.�/horoskooppi/sisainen-soturi

www.astro.�/horoskooppi/maya-horoskooppi

www.astro.�/horoskooppi/auringonpaluu

TIEDUSTELUT: 010 420 2333 ark. klo 10-16

TILAUKSET: www.astro.fi/horoskooppi

Tilaa omaksesi!
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