
Vuosi Elämääsi

Astrologi

Seppo Tanhua

www.astro.fi



Vuosi Elämääsi

Lukuohje: (Lukemalla opastussivun saat tulkinnasta enemmän irti)
Sinulla on nyt käsissäsi laatimani Vuosi Elämääsi -tulkinta, josta löytyvät merkittävimmät tapahtumat
tilaamallesi jaksolle. Tulkinta on jaksotettu tarkan ohitushetken mukaan etenevässä järjestyksessä.
Otsikon alla näkyy viitteellinen arvio siitä milloin vaikutus on alkanut ja milloin se päättyy.

Vuosi Elämääsi -tulkinnassa ovat mukana seuraavien planeettojen "Pluto, Neptunus, Uranus,
Chiron, Saturnus, Jupiter ja Mars" tekemät ohitukset, jotka kuvaavat kunkin kuukauden
merkittävimpiä tapahtumajaksoja, joita voi määrällisesti olla 0-10kpl/kuukausi. Kaikkina kuukausina
ei siis ole välttämättä yhtään ohitusta eli tulkintatekstiä. (Tähdet kuvaavat tapahtumien keskinäistä
voimakkuutta ja niitä voi olla 1-6 kpl. Viitteelliset alkamis- ja päättymisajankohdat on laskettu
planeetan nopeuden mukaan Pluto, Neptunus ja Uranus 2kk, Saturnus ja Jupiter 1kk ja Mars 3vrk
ennen ja jälkeen tarkan ohituspäivän.

Tulkinnat ovat joskus keskenään ristiriitaisia, mutta sellaistahan se taitaa olla tämä elämäkin.
Astrologian mielenkiintoisin vaihe eli kuvausten sovittaminen elämään jää sinun tehtäväksesi.
Toivotan sinulle mielenkiintoisia lukuhetkiä ja oivalluksia tämän tilaamasi tulkinnan parissa.
Kuukausijaotus helpottaa tulkinnan seuraamista. Lihavoidussa otsikossa mainittu päivämäärä kuvaa
hetkeä, jolloin kyseinen planeetta-vaikutus on voimakkaimmillaan eli tarkasti päällä. Vaikutuksen
alkamis- ja päättymispäivämäärät ovat otsikon alapuolella. Sama teksti voi toistua useampaan
kertaan vuoden aikana, jolloin tekstin merkitys entisestään korostuu, koska silloin planeetta on välillä
perääntyvässä liikkeessä ja tekee kaikkiaan kolme ohitusta.

Astrologisten nimitysten selitykset
Askendentti
Keskitaivas
Kuu
Aurinko
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Chiron
Uranus
Neptunus
Pluto

/ nouseva merkki persoonallisuus/Ihmissuhteet
ura ja ammatti / koti ja perhe
turvallisuus, kotiin ja asumiseen liittyvät asiat
henkinen luovuus ja tietoiset päämäärät
kommunikaatio ja rehellisyys itseäsi kohtaan
rakkauselämä ja sisäinen arvomaailma
energian kohdistaminen ja oikea motivaatio
henkiset ja sosiaaliset laajentumismahdollisuudet
ulkoinen karma ja persoonalliset voimavarat
Haavoittunut sisäinen parantaja
Välittömät ja pakolliset kosmiset uudistukset
Alitajunnan kautta välittyvät kosmiset viestit
Alkemiallinen sisäinen kasvu ja pelon kohtaaminen

Transiitti- eli ohituskulmat:
Yhtymä
Sekstiili
Neliö
Kolmio
Oppositio

uuden jakson alkaminen elämässäsi
palkkiojakso kaikesta osoittamastasi ymmärryksestä
hankaluuksia asioissa, jotka eivät ole sinua varten
tietoinen mahdollisuuksien ja menestyksen aika
vaikeuksia silloin kun et ole oikealla polulla
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Ajalle tammikuu 2018 - joulukuu 2018
Nimi
Syntymäaika
Syntymäpaikka
Koordinaatit
Aikavyöhyke

Malli
11:12 13.12.1974
Haukipudas
Pituus: -25.203
Leveys: 65.108
+02:00

Tilaamasi aikajakson voimakkaimmat planeettaohitukset ovat:

Uranus avautuva kolmio Nousumerkki maaliskuussa 2018

Uranus kuuluu kosmisiin planeettoihin ja sen vaikutus kohdistuu vapauttavana kaikkeen paikoilleen
pysähtyneeseen elämässämme. Uranus tekee aina kolme ohitusta ja sen vaikutus alkaa noin 3
kuukautta ennen ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja päättyy 3 kuukautta viimeisen jälkeen.

Tämä on yksi suotuisimmista nousumerkillesi tulevista Uranuksen transiiteista. Uudet, vapauttavat
kokemukset kuuluvat nyt elämääsi helppoina ja luonnollisina tapahtumina. Onhan tämä palkkiota jo
28 vuoden aikana suorittamastasi itsesi toteuttamisesta ja ainutlaatuisen persoonallisuutesi
kunnioittamisesta. Yksikään tässä elämässä aiemmin käymäsi taistelu itsenäisyytesi ja
riippumattomuutesi puolesta ei voi nyt jäädä huomiotta. Kaikki ne elämän osa-alueet, jotka olet
rakentanut omilla ehdoillasi, kokevat nyt arvaamatonta etenemistä. Saat arvostusta omalle
persoonallisuudellesi niin paljon, että olet tällä jaksolla valmis yhä enemmän suuntautumaan omilla
ehdoillasi rakentamillesi väylille. Varmaa on, että tulet kokemaan melkoisia hyppäyksiä kaikessa
itsesi toteuttamisessa. Samalla käyttöösi tarjotaan ajan viimeistä huutoa olevaa tekniikkaa ja tietoa,
toteutitpa itseäsi millä alalla tahansa. Olet nyt myös tietoinen käytössäsi olevasta ihmeellisestä
oivalluskyvystä ja uskallat käyttää sitä epäröimättä tarpeellisiksi katsomiesi uudistusten
toteuttamiseen. Voima ja edistyksellisyys heijastuvat kaikesta käyttäytymisestäsi, ja niinpä monet
edistykselliset tahot ovat tarjoamassa sinulle kykyäsi vastaavaa valtaa ja vastuuta. Parempaa aikaa
etenemiselle ja persoonallisuutesi henkiselle kehittämiselle ei ole odotettavissa ehkä
vuosikymmeniin. Silti tämä kuvio avautuvana tarkoittaa, että sinulla on oikeus myös kieltäytyä
kaikista osaksesi tulevista mahdollisuuksista. Edellyttäähän jokainen uusi haaste kasvavaa
itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Muiden sääntöihin ja normeihin sitoutuneena et pääse tästä
ajasta paljoakaan nauttimaan.
Samanaikainen sulkeutuva sekstiili deskendentille avaa uudistumisen ja henkisen kehittymisen
kanavia myös parisuhteen ja ihmissuhteiden alueelle. Kohtaat siis myös rakastettusi taholta
lisääntyvää vapautta ja persoonallisuutesi kunnioittamista. Silläkään taholla ei siis ole esteitä itsesi
uudelle toteuttamiselle. Lupaa tekemisillesi et kuitenkaan voi alkaa kysellä, sillä mahdollisuuksien
vastaanottaminen edellyttää välittömän oivalluksen kuuntelemista ja itsenäistä päätöksentekoa. Ellei
nykyinen ihmissuhteesi ole enää sinun tasollasi, tulet nyt vapautumaan siitä äkillisten tapahtumien
kautta ilman omaa panostasi. Kaikki ihmiset, joiden kanssa nyt olet tekemisissä, ovat henkisiä
opettajiasi, ja vähäpätöisimmiltäkin tuntuvilla ihmisillä saattaa olla melkoisia yhteyksiä tarjottavanaan
uudistuvan persoonallisuutesi toteuttamiselle. Jupiterin, Venuksen ja Marsin kaikki transiitit
toteutuvat nyt äärimmäisen myönteisessä ja usein myös yllättävässä valossa.

Chiron avautuva neliö Nousumerkki tammikuussa 2018

Chironin ohitukset liittyvät pääsääntöisesti henkiseen kasvuun omien kokemusten välityksellä.
Chiron edustaa joko paranemista tai sairastumista elämäsi kouluttavimmissa tilanteissa. Joskus se
kuvaa myös parantavien henkisten kykyjen avautumista tai henkisen opettajan kohtaamista.
Vaikutus alkaa pari kuukautta ennen ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja päättyy noin kuukausi
viimeisen jälkeen. Chiron tekee 1 tai kolme ohitusta noin 10 kuukauden sisällä.
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Tämä on erittäin kriittinen vaihe parisuhteen ja keskinäisen kumppanuuden kannalta, sillä tulet
täysin tietoiseksi suhteesi hyvistä ja huonoista puolista etkä pysty jättämään epäselviä asioita
hoitamatta. Sisäinen pakko ajaa sinut ottamaan vastaan juuri sinulle kuuluvia yhteiskunnallisia tai
sosiaalisia tehtäviä ja haasteita, jotka edellyttävät sinulta vahvaa itsetuntoa ja kykyä päättää itse
omista asioistasi. Syvältä sisältäsi tuleva sosiaalinen velvollisuuden tunto ajaa toista ihmistä kohtaan
tuntemiesi velvollisuuksien ohi pillit soiden ja silloin omistamiseen perustuvalla kumppanuudella ei
ole mahdollisuuksia menestyä.
Chironin neliö nousumerkille korostaa parisuhteen merkitystä oman parantajan tehtäväsi
suorittamisessa. Ellei parisuhteesi ole kunnossa, et pysty käyttämään sisäistä viisauttasi luoviin
tarkoituksiin ja nyt olet valmis tekemään suuria muutoksia tilanteen korjaamiseksi.

Jupiter yhtymä Mars marraskuussa 2018

Jupiter kuuluu sosiaalisiin planeettoihin ja se kuvaa aina elämän tarjoamia uusia mahdollisuuksia
laajentumiseen ja kehittymiseen elämäsi eri alueilla. Jupiter-energian tunnistaa innostuksesta tai
päinvastaisessa tapauksessa tyytymättömyydestä johonkin asiaan tai suunnitelmaan. Jupiter tekee
yhden tai kolme ohitusta noin 7 kuukauden sisällä. Jupiterin vaikutus tuntuu noin kuukautta ennen
ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja noin kuukauden viimeisen jälkeen.

Ellei ole tottunut katselemaan elämää välitöntä elämänpiiriään laajempana, kaikkialle yltävänä
katkeamattomana tapahtumien ketjuna, ei ole helppo ymmärtää kuinka suuri merkitys jokaisella
teolla, askeleella ja jopa mielenliikkeellä on kosmiselle luomistapahtumalle. Jotta pikkuhiljaa
jokainen meistä pääsisi jyvälle elämän todellisista vaikuttimista ja omista mahdollisuuksistaan
rakentaa itselleen juuri haluamansa tulevaisuus, annetaan meidän käteemme kerran kahdessatoista
vuodessa taikasauva. Taikasauva jonka liikkeet mukailevat joka ainoata ottamaamme askelta tämän
transiitin vaikutusaikana. Sinulla on nyt mahdollisuus päästä testaamaan tällaista aikaa omassa
elämässäsi. Kaikki niin isommat kuin pienemmätkin asiat joita teet ja toteutat sisäisen ja ulkoisen
innostuksen vallassa tämän jakson aikana, tulevat etenemään uskomattomalla vauhdilla tuoden
tullessaan menestystä, ystäviä ja vaikutusvaltaa. Elämän lottovoitto on nyt luvassa kunhan vain
muistat jättää kupongin kioskille. Tosikoille kerrottakoon että kysymyksessä on tuhat kertaa
enemmän kuin rahapelistä saatava onni ja autuus, joten ei kannata hakea puolen millin lainaa ja
sijoittaa sitä mihinkään uhkapeliin. Varmana vihjeenä voin kuitenkin kertoa, että kaikki mistä oikein
palavasti innostut ja jolle läheisesi näyttävät ehdottomasti punaista valoa tulee tuottamaan sinulle
moninkertaisen palkkion luottamuksesta omiin välittömiin fiiliksiisi. Ongelmana onkin saada ideasi
toteutusasteelle saakka, sillä mitä kovempi ja antoisampi juttu on vireillä sitä rankemmat reaktiot
sinua läheistesi taholta odottavat. Älä silti heitä koko hommaa mielestäsi, sillä tulevien 12 vuoden
kaikki touhusi tulevat toimimaan sillä volyymilla, jonka nyt saat aikaiseksi. Ohjeeni onkin hyvin
selkeä ja yksinkertaisen karkea pienempienkin aivojen ymmärtää: Laita pumpulit korviisi ja laput
silmillesi äläkä suostu kuuntelemaan mitään vastaväitteitä vaan anna palaa täysillä siellä missä
vähänkin kulkee, sillä menestyksesi on taattu siellä mihin sitten päätätkin innostuksen
energiasamposi suunnata.
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Tammikuun transiitit

Tammikuun voimakkain ohitus on:

24.1.2018 Chiron avautuva neliö Nousumerkki

Chironin ohitukset liittyvät pääsääntöisesti henkiseen kasvuun omien kokemusten välityksellä.
Chiron edustaa joko paranemista tai sairastumista elämäsi kouluttavimmissa tilanteissa. Joskus se
kuvaa myös parantavien henkisten kykyjen avautumista tai henkisen opettajan kohtaamista.
Vaikutus alkaa pari kuukautta ennen ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja päättyy noin kuukausi
viimeisen jälkeen. Chiron tekee 1 tai kolme ohitusta noin 10 kuukauden sisällä.

3.1.2018 Jupiter avautuva kolmio Saturnus ✰✰✰

Alkaa: 3.12.2017 Päättyy: 17.1.2018
Sinulla samoin kuin kaikilla kanssaihmisilläsikin on käytettävissään tietty energiamäärä päivittäisten
asioiden ja velvollisuuksien hoitamiseen. Tästä syystä on erittäin tärkeätä huolehtia siitä että
ottamasi velvollisuudet palvelevat sinulle tärkeiden asioiden etenemistä ja kehittymistä. Silloin tällöin
aika on äärimmäisen suosiollinen kaikille sellaisille sitoumuksille, jotka todella palvelevat henkistä
kehitystäsi ja sitä kautta myös koko ihmiskunnan kehitystä. Juuri nyt on käsillä tällainen aika ja se
tarjoaa sinulle mahdollisuutta keskittää enemmän aikaasi ja energiaasi sellaisiin kohteisiin, jotka
ovat tähänkin asti olleet lähinnä sydäntäsi. Juuri tällaisilta alueilta on odotettavissa merkittäviä
kehitysnäkymiä ja suhteellisen suurta tukea itseäsi korkeammilta tahoilta. Sinulla on kuitenkin yksi
ratkaisevaa laatua oleva ongelma selvitettävänä ennen uusien ja menestystä lupaavien haasteiden
vastaanottamista ja se on aika. Joistakin tähän asti hoitamistasi velvollisuuksista tai rutiineista ja
tavoista sinun tulee repiä itsesi irti, ennen kuin reitti menestyksen aarrearkulle on auki. Pelkkä ajan
laatu ei pysty takaamaan etenemistäsi oman erityisosaamisesi alueella. Oma panoksesi on tälläkin
kertaa ratkaisevassa asemassa ja voin vakuuttaa että nyt eteesi tuleviin mahdollisuuksiin kannattaa
satsata kaikki minkä saat itsestäsi irti.

6.1.2018 Mars avautuva kolmio Saturnus ✰✰

Alkaa: 2.1.2018 Päättyy: 10.1.2018
Marsin tekemä kolmio Saturnukselle tulee monin tavoin tukemaan sellaisia sitoutumisesi kohteita,
joissa olet osannut jakaa voimasi oikein ja joista näin ollen pystyt vielä nauttimaan. Sitoutumisen
kohde voi olla mikä tahansa: toinen ihminen, työ, harrastus, talonrakennus koiran koulutus jne.
Kaikki sellaiset velvoitteet, jotka kuuluvat kosmiseen elämänsuunnitelmaasi, menevät nyt vauhdilla
eteenpäin ja saat vakiinnutettua omaa paikkaasi vielä paremmin itsellesi sopivaksi. Kaikki asiat,
jotka teet rauhassa, liikaa yrittämättä, onnistuvat sinulta loistavasti tämän jakson aikana ja enkä
ihmettelisi vaikka sinua palkittaisiin jollakin konkreettisella arvonosoituksella siitä, mitä olet saanut
aikaan.

24.1.2018 Chiron avautuva neliö Nousumerkki ✯✯✯✯✯

Alkaa: 24.12.2017 Päättyy: 7.2.2018
Tämä on erittäin kriittinen vaihe parisuhteen ja keskinäisen kumppanuuden kannalta, sillä tulet
täysin tietoiseksi suhteesi hyvistä ja huonoista puolista etkä pysty jättämään epäselviä asioita
hoitamatta. Sisäinen pakko ajaa sinut ottamaan vastaan juuri sinulle kuuluvia yhteiskunnallisia tai
sosiaalisia tehtäviä ja haasteita, jotka edellyttävät sinulta vahvaa itsetuntoa ja kykyä päättää itse
omista asioistasi. Syvältä sisältäsi tuleva sosiaalinen velvollisuuden tunto ajaa toista ihmistä kohtaan
tuntemiesi velvollisuuksien ohi pillit soiden ja silloin omistamiseen perustuvalla kumppanuudella ei
ole mahdollisuuksia menestyä.
Chironin neliö nousumerkille korostaa parisuhteen merkitystä oman parantajan tehtäväsi
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suorittamisessa. Ellei parisuhteesi ole kunnossa, et pysty käyttämään sisäistä viisauttasi luoviin
tarkoituksiin ja nyt olet valmis tekemään suuria muutoksia tilanteen korjaamiseksi.

29.1.2018 Mars yhtymä Mars ✯✯✯✯

Alkaa: 25.1.2018 Päättyy: 2.2.2018
Transintoivan Marsin yhtymä syntymäkarttasi Marsiin on aina varteenotettava tapahtuma, sillä
tämän jakson aikana sinulla on mahdollisuus löytää kokonaan uusi motivaatio kaikelle tekemisellesi.
Jotain hyvin innostavaa, sopivasti jännittävää ja erittäin mielenkiintoista on nyt tarjolla
vastaanotettavaksi. Sopivasti uhmaa ja terveesti sotaisaa asennetta tarvitaan tavallista enemmän
päästäksesi niiden asioiden kimppuun, jotka saavat sydämesi sykkimään ja silmäsi säihkymään
lapsenomaisesta innostumisesta. Jos uskallat lähteä mukaan elämän tarjoamiin seikkailuihin jopa
pienellä riskillä niin palkkioksesi tulet saamaan jopa kahdeksi vuodeksi kokonaan uudenlaisen
asenteen kaikkiin tekemisiisi olipa kysymys sitten työstä vapaa-ajasta tai kotielämästä. Jotta elämä
maistuisi elämältä, tulee sinun välillä nousta sotajalalle vallitsevaa, paikoilleen pysähtynyttä ja
turruttavaa jokapäiväisyyttä vastaan. Nyt on oikea hetki ihan hakemalla hakea vähän jännitystä ja
seikkailua päivittäiseen elämääsi. 
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Helmikuun transiitit

Helmikuun voimakkain ohitus on:

24.2.2018 Mars yhtymä Kuu

Mars edustaa aina tekemistä ja toimintaa tai uuden asian aloittamista elämässäsi. Vaikutus ei
yleensä kestä paria viikkoa kauempaa, joten kannattaa olla hereillä ja valmiina nopeaan lähtöön niin
kauan kun Marsin vaikutus kestää. Mars tekee useimmiten vain yhden ohituksen, mutta parin
vuoden välein perääntyessään se ohittaa ko planeetan kolme kertaa, jolloin vaikutusaika myös
venyy aina 4 kuukauteen saakka.

6.2.2018 Mars yhtymä Keskitaivas ✯✯✯✯

Alkaa: 2.2.2018 Päättyy: 10.2.2018
Tämä on uraan ja ammattiin liittyvä aloittamisen hetki. Mitä hyvänsä urallasi on tapahtumassa, niin
nyt on syytä pistää hihat heilumaan. Aivan selvää on, ettei hihojen heiluttaminen tarkoita rutiinien
kanssa touhuamista. Jotain uutta ja mielenkiintoista olisi syytä kehitellä, sillä muutoin Marsin energia
purkautuu ongelmina ja hankaluuksina tavanomaisten tehtävien hoitamisessa. Vahinkojen
yllättäessä tällaisena aikana kannattaa aina pysähtyä miettimään, mitä muuta ja itsellesi
mielekkäämpää tekemistä voisit keksiä tylsän puurtamisen tilalle. Mars on kuin säännöllisesti
purkautuva tulivuori, jota ei voi käskeä pysymään rauhallisena. Kaikki aggression purkaukset ja
muihin kohdistuvat syytökset ovat merkkinä omasta saamattomuudestasi ja velttoudestasi. Vain sinä
voit saada oman ammattimaailmasi toimimaan, ja nyt pamahtaa lähtölaukaus.
Oppositio keskiyölle ei lupaa suurtakaan tukea toimillesi kodin alueella. Siellä olet nyt kohtaamassa
varsin epämiellyttävässä muodossa sellaisia tehtäviä, joita olet ottanut hoitaaksesi vasten omaa
tahtoasi. Ei kannata nostaa meteliä, jos asiat menevät poskelleen, sillä se on vain luonnon antama
kehotus jättää omalle kehityksellesi turhat velvollisuudet pois harteiltasi. Jos sinulla on kanttia
kuunnella tätä viestiä, joudut lisäksi ottamaan vastaan melkoisen kotiväen marmatuksen, mutta silti
se kannattaa. 

10.2.2018 Mars avautuva sekstiili Pluto ✰

Alkaa: 6.2.2018 Päättyy: 14.2.2018
Marsin sekstiili Plutolle tuo parhaimmillaan aivan uskomattoman toimivuuden aikajakson elämääsi.
Kaikki sinulle todella tärkeät asiat menevät näinä päivinä vauhdilla eteenpäin ja ihmeelliset
onnekkaat yhteensattumat viitoittavat tietäsi hetkellisiin menestyksen ja arvostuksen hetkiin.
Menestyksesi kaikissa asioissa on sitä suurempi mitä omaehtoisempaa toimintasi on tähän asti ollut.
Eteesi tulevat tarjoukset ja mahdollisuudet kannattaa ottaa vastaan avoimin mielin, sillä kaikkiin
niihin liittyy nyt myös pitkäntähtäimen etenemismahdollisuuksia. Jännittävät seikkailut ja kohtaamiset
voivat olla myös puhtaasti palkintoja aikaisemmasta rohkeudestasi toteuttaa kipeitä muutoksia
elämässäsi ja siksi on hyvä valmistautua nauttimaan vauhdikkaista hetkistä elämässäsi ilman
mitään tarvetta sitoa näitä tapahtumia tulevaisuuden suunnitelmiisi. Ellet ole uskaltanut juuri
lainkaan elää omaa elämääsi muiden mielipiteitä ja reaktioita pelätessäsi, niin et tule huomaamaan
tässäkään ajassa mitään sen suurempaa nostetta.

11.2.2018 Mars yhtymä Neptunus ✰

Alkaa: 7.2.2018 Päättyy: 15.2.2018
Mars tekee nyt yhtymää syntymäkarttasi Neptunukselle avaten sinulle ovet omien mediaalisten
kykyjesi loppumattomille lähteille. Intuitiivinen herkkyytesi, selvänäköisyytesi ja unesi näyttelevät
tärkeää roolia tämän jakson aikana. Sinulle tarjoutuu näiden päivien aikana mahdollisuus aloittaa
noin kahden vuoden mittainen herkistymisjakso. Monilta tämä ei onnistu, sillä sisäisten aavistusten
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seuraaminen saa ihmisen useimmiten vaikuttamaan vähintäänkin tärähtäneeltä. Tällainen riski on
nyt kuitenkin otettava, jos haluat maksimoida elämäsi tarkoituksen ja henkisen päämääräsi
saavuttamisen. Itse aloitettavaksi tarkoitettu asia saattaa olla hyvinkin maallinen luonteeltaan, mutta
se ilmenee äärimmäisen herkkyyden välityksellä. Nyt kannattaa tarkkailla unia ja unenomaisia
välähdyksiä silloin kun olet valveilla. Jotain kautta viesti kyllä tulee perille.

12.2.2018 Mars sulkeutuva neliö Jupiter ✰✰

Alkaa: 8.2.2018 Päättyy: 16.2.2018
Mars neliö Jupiter saattaa transiittina saada olosi tuntumaan  tyhjältä ja hylätyltä etenkin sellaisessa
tilanteessa, jossa et ole pystynyt säilyttämään kunnollista motiivia päivittäiselle toiminnallesi joko
työn tai harrastusten kautta. Ympäristö ja sosiaaliset instanssit kääntävät tylysti selkänsä kaikille
sellaisille toimille ja suunnitelmille, joista et syvällä sisimmässäsi pysty nauttimaan. Tekemäsi työn
määrä ei koskaan korvaa laatua ja nyt tulet näkemään kummasta sinun projekteissasi on kysymys.
Karvaat pettymykset koettelevat kaikkia odotuksia, joita olet itsellesi mitannut työn määrällä.
Raatajaa ei kunnioita työnantaja yhtään sen enempää kuin sosiaalinen järjestelmäkään. Ilolla työnsä
ja harrastuksensa hoitavaa ihmistä kunnioittavat kaikki ja sikäli kun kuulut tähän iloiseen jengiin niin
eipä tämä aika onnistu sinun mielenrauhaasi häiritsemään.

24.2.2018 Mars yhtymä Merkurius ✯✯✯✯

Alkaa: 20.2.2018 Päättyy: 28.2.2018
Joku uusi idea on jo pitkään pyörinyt päässäsi sekä tiedostettuina että tiedostamattomina
ajatusprosesseina. Vain sinä voit tietää liittyykö asia työhön, vapaa-aikaan vai perhe-elämään. Joka
tapauksessa juuri tällä hetkellä sinua eniten kiehtova ajatus on kypsynyt toteuttamisasteelle.
Miettimiset on nyt mietitty ja päästäksesi elämässäsi eteenpäin tulee sinun nyt ryhtyä toteuttamaan
ajatusta käytännössä, sillä tämän parempaa mahdollisuutta ei ole odotettavissa pariin vuoteen.
Järkesi leikkaa nyt kuin partaveitsi ja sinun on helppo viedä asioitasi eteenpäin myös puhumisen ja
muun kommunikoinnin kautta. Ideasi kannalta tärkeät henkilöt ymmärtävät jo puolesta sanasta mitä
olet ajamassa takaa ja siksi kaikki ne asiat joita nyt laitat käyntiin tulevat myös etenemään ainakin
jonkun matkaa ja parhaimmillaan jopa pari vuotta sikäli kun pystyt säilyttämään itsenäisyytesi vielä
alkuhuuman mentyä ohitse.

24.2.2018 Mars yhtymä Kuu ✯✯✯✯

Alkaa: 20.2.2018 Päättyy: 28.2.2018
Tässä asemassa Mars aloittaa uuden kahden vuoden mittaisen jakson kotiin, asumiseen,
perhe-elämään ja kaikkeen sisäiseen turvallisuuteesi liittyvissä asioissa. Kannattaa tämän transiitin
kestäessä keskittyä huolella kaikkiin näissä asioissa sinua kiinnostaviin uusiin mahdollisuuksiin,
vaikka kysymyksessä olisi vain kalusteiden uusiminen tai joku muu vastaava pieneltä tuntuva
projekti. Seuraukset kaikista tekemistäsi uudistuksista kantavat paljon pidemmälle kuin voisit tällä
hetkellä kuvitella. Ellet pääse toteuttamaan uudistusintoasi, saattaa seurauksena olla voimakkaitakin
aggressioita läheisiäsi kohtaan. 
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Maaliskuun transiitit

Maaliskuun voimakkain ohitus on:

5.3.2018 Uranus avautuva kolmio Nousumerkki

Uranus kuuluu kosmisiin planeettoihin ja sen vaikutus kohdistuu vapauttavana kaikkeen paikoilleen
pysähtyneeseen elämässämme. Uranus tekee aina kolme ohitusta ja sen vaikutus alkaa noin 3
kuukautta ennen ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja päättyy 3 kuukautta viimeisen jälkeen.

2.3.2018 Mars yhtymä Aurinko ✯✯✯✯

Alkaa: 26.2.2018 Päättyy: 6.3.2018
Marsin ja Auringon yhtymätransiitti on erittäin tärkeä jakso, sillä se aloittaa uuden kahden vuoden
mittaisen periodin tietoisten päämääriesi toteuttamisessa. Uudet luovuuden ja erilaisten saavutusten
mahdollisuudet kutsuvat sinua mukaansa melkoisen innostuksen siivittämänä ja tällaisena aikana ei
kannata turhia pihtailla ajankäytössä, sillä juuri nyt luot elämällesi pohjaa kahdeksi vuodeksi
eteenpäin. Älä anna minkään pilata innostumistasi mihin tahansa asiaan, sillä aivan arvaamattomat
mahdollisuudet odottavat sinua näiden näennäisesti pienten ja usein merkityksettömiltä näyttävien
tapahtumien takana. Lähitulevaisuutesi eteneminen kaikilla elämänalueilla on yllättävän paljon kiinni
siitä, millaisiin asioihin ja harrastuksiin uskallat nyt tempautua mukaan. Mahdolliset pienet
tapaturmat ja muut harmilliset kömmähdykset ovat viestejä tämän uusille asioille suotuisan ajan
käyttämättä jättämisestä, joten otathan niistä opiksesi.

5.3.2018 Uranus avautuva kolmio Nousumerkki ✯✯✯✯✯✯

Alkaa: 2.1.2018 Päättyy: 5.4.2018
Tämä on yksi suotuisimmista nousumerkillesi tulevista Uranuksen transiiteista. Uudet, vapauttavat
kokemukset kuuluvat nyt elämääsi helppoina ja luonnollisina tapahtumina. Onhan tämä palkkiota jo
28 vuoden aikana suorittamastasi itsesi toteuttamisesta ja ainutlaatuisen persoonallisuutesi
kunnioittamisesta. Yksikään tässä elämässä aiemmin käymäsi taistelu itsenäisyytesi ja
riippumattomuutesi puolesta ei voi nyt jäädä huomiotta. Kaikki ne elämän osa-alueet, jotka olet
rakentanut omilla ehdoillasi, kokevat nyt arvaamatonta etenemistä. Saat arvostusta omalle
persoonallisuudellesi niin paljon, että olet tällä jaksolla valmis yhä enemmän suuntautumaan omilla
ehdoillasi rakentamillesi väylille. Varmaa on, että tulet kokemaan melkoisia hyppäyksiä kaikessa
itsesi toteuttamisessa. Samalla käyttöösi tarjotaan ajan viimeistä huutoa olevaa tekniikkaa ja tietoa,
toteutitpa itseäsi millä alalla tahansa. Olet nyt myös tietoinen käytössäsi olevasta ihmeellisestä
oivalluskyvystä ja uskallat käyttää sitä epäröimättä tarpeellisiksi katsomiesi uudistusten
toteuttamiseen. Voima ja edistyksellisyys heijastuvat kaikesta käyttäytymisestäsi, ja niinpä monet
edistykselliset tahot ovat tarjoamassa sinulle kykyäsi vastaavaa valtaa ja vastuuta. Parempaa aikaa
etenemiselle ja persoonallisuutesi henkiselle kehittämiselle ei ole odotettavissa ehkä
vuosikymmeniin. Silti tämä kuvio avautuvana tarkoittaa, että sinulla on oikeus myös kieltäytyä
kaikista osaksesi tulevista mahdollisuuksista. Edellyttäähän jokainen uusi haaste kasvavaa
itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Muiden sääntöihin ja normeihin sitoutuneena et pääse tästä
ajasta paljoakaan nauttimaan.
Samanaikainen sulkeutuva sekstiili deskendentille avaa uudistumisen ja henkisen kehittymisen
kanavia myös parisuhteen ja ihmissuhteiden alueelle. Kohtaat siis myös rakastettusi taholta
lisääntyvää vapautta ja persoonallisuutesi kunnioittamista. Silläkään taholla ei siis ole esteitä itsesi
uudelle toteuttamiselle. Lupaa tekemisillesi et kuitenkaan voi alkaa kysellä, sillä mahdollisuuksien
vastaanottaminen edellyttää välittömän oivalluksen kuuntelemista ja itsenäistä päätöksentekoa. Ellei
nykyinen ihmissuhteesi ole enää sinun tasollasi, tulet nyt vapautumaan siitä äkillisten tapahtumien
kautta ilman omaa panostasi. Kaikki ihmiset, joiden kanssa nyt olet tekemisissä, ovat henkisiä
opettajiasi, ja vähäpätöisimmiltäkin tuntuvilla ihmisillä saattaa olla melkoisia yhteyksiä tarjottavanaan
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uudistuvan persoonallisuutesi toteuttamiselle. Jupiterin, Venuksen ja Marsin kaikki transiitit
toteutuvat nyt äärimmäisen myönteisessä ja usein myös yllättävässä valossa.

11.3.2018 Mars yhtymä Nousumerkki ✯✯✯✯

Alkaa: 7.3.2018 Päättyy: 15.3.2018
Tämä Marsin transiitti on jotain persoonallisuuteesi liittyvää aloitusta tai toteuttamista palveleva.
Sinulla on nyt tavallista suurempi lataus ja voima toimia omana itsenäsi ja saattaa asioita tai
muutoksia liikkeelle oman persoonallisuutesi avulla. Mars vaatii tässä yhteydessä kaikelle
tekemisellesi henkistä kasvuasi palvelevan tarkoituksen. Ellet nyt ole henkisellä tasolla motivoitunut
siihen mitä teet, purkautuu Mars-energia hermostuneisuutena, aggressioina ja surkeana
koheltamisena, joka pahimmillaan saattaa johtaa nokkapokkaan muiden kanssa. Kaikki henkistä
persoonallista kasvuasi tukeva tekeminen ja aloittaminen sujuu nyt todella upeasti. Niiltä osin saatat
alkuun ehkä moniakin pitkään vireillä olleita asioita ja saat aikaan uskomattomalta tuntuvia
saavutuksia lyhyessä ajassa.
Samanaikainen oppositio deskendentille tuo tällä jaksolla voimakkaasti esille ihmissuhteet, jotka
eivät syystä tai toisesta vastaa henkistä kehitystäsi. Saatat kokea voimakkaitakin aggression tai
ahdistuksen tunteita rakastettuasi kohtaan ja silloin on syytä sotimisen sijaan ottaa esille vaikka
kynä ja paperia. Koeta selvittää, mitä itsesi toteuttamista tämä sinulle läheinen henkilö tuntuu
estävän. Mahdolliset vastoinkäymiset kertovat kehitystäsi estävistä tekijöistä selkeää kieltään. 

17.3.2018 Mars yhtymä Venus ✯✯✯✯

Alkaa: 13.3.2018 Päättyy: 21.3.2018
Elämääsi tarjotaan nyt menoa ja meininkiä oikein roppakaupalla, sillä Marsin ja Venuksen yhtymä
antaa mahdollisuuden käynnistää kahden vuoden mittaisen menestystarinan sinulle arvokkaiden ja
rakkaiden asioiden parissa. Rohkaise siis mielesi ja lähde rohkeasti toteuttamaan utopistisimpiakin
haaveitasi, vaikka se ensin näyttäisi vahingoittavan sinulle tärkeitä ihmissuhteita. Tämä jakso
nimittäin palvelee rakkautta sen kaikissa muodoissa ja pystyy antamaan sisältöä olemassa olevalle
tai nyt alkavalle suhteelle vähintään kahden vuoden tarpeisiin. Edellytyksenä onnelliselle ja kaikin
tavoin rikkaalle tulevaisuudelle on vain se, että uskallat tällä erää kuunnella hyvin itsekkäästi omia
mieltymyksiäsi etkä haaskaa aikaasi kumppanisi toiveitten täyttämiselle. Löytämällä jotain hyvin
henkilökohtaisesti itsellesi arvokasta voit myöhemmin jakaa ihanat kokemuksesi sinulle rakkaan
ihmisen kanssa. Näin toimien saattaa tämän jakson jälkeinen yhteiselämä parhaimmillaan ylittää
kaikki rakkaudelle asettamasi odotukset. Joskus on vaikea ottaa vastaan kaikkea sitä hyvää mitä
tarjotaan, mutta nyt kyllä kannattaisi avata ovet kaikelle mahdolliselle hauskuudelle elämässäsi.

19.3.2018 Mars avautuva sekstiili Uranus ✰

Alkaa: 15.3.2018 Päättyy: 23.3.2018
Mars sekstiilissä Uranukseen palkitsee sinua kaikista viimeisten kuukausien aikana tekemistäsi
radikaaleista ja uraa uurtavista uudistuksista omassa elämässäsi. Mitä ennakkoluulottomammin olet
uskaltanut pyyhältää seuraamaan uusia tuulia ja mahdollisuuksia sitä runsaammin tulet tämän
lyhyehkön jakson aikana palkituksi. Tulet kohtaamaan yllättäviä ja raikkaita uusia asioita ja ihmisiä,
jotka antavat kokonaan uutta suuntaa ja mielekkyyttä elämällesi. Luvassa on parhaimmillaan
eksoottisia matkoja lähelle tai kauemmas ja vähimmillään jännittäviä ihmissuhteita, joilla tulee
olemaan kauaskantoinen merkitys tulevaisuudellesi.
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Huhtikuun transiitit

Huhtikuun voimakkain ohitus on:

5.4.2018 Chiron avautuva neliö Venus

Chironin ohitukset liittyvät pääsääntöisesti henkiseen kasvuun omien kokemusten välityksellä.
Chiron edustaa joko paranemista tai sairastumista elämäsi kouluttavimmissa tilanteissa. Joskus se
kuvaa myös parantavien henkisten kykyjen avautumista tai henkisen opettajan kohtaamista.
Vaikutus alkaa pari kuukautta ennen ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja päättyy noin kuukausi
viimeisen jälkeen. Chiron tekee 1 tai kolme ohitusta noin 10 kuukauden sisällä.

2.4.2018 Mars avautuva neliö Pluto ✰

Alkaa: 29.3.2018 Päättyy: 6.4.2018
Tämän muutaman päivän mittaisen jakson aikana sellaiset päivittäiset toimesi, jotka jostain syystä
ovat kosmisen muutossyklin vastaisia tulevat epäonnistumaan välillä hyvinkin dramaattisesti. Vaikka
tämä transiitti yksistään ei pysty mitään osaa elämästäsi kokonaan pysäyttämään, niin kaikkia
mahdollisia vastoinkäymisiä kannattaa tällaisena aikana seurata hyvin tarkkaan, sillä tulemalla
tietoiseksi näiden hankaluuksien todellisesta sanomasta, pääset hiukan myöhemmin helposti irti
sinulle ja kosmiselle järjestykselle haitallisista asioista elämässäsi. Tietoisuus vapauttaa sinut
löytämään todelliset motiivisi, jotka aina palvelevat elämäntehtäväsi toteuttamista. Vaikeuksia on siis
luvassa sitä enemmän mitä pelokkaammin olet suhtautunut sinulle tärkeiden muutosten ja
uudistusten toteuttamiseen elämässäsi. Jos taas olet rohjennut näennäisen itsekkäästi pitää kiinni
omista tarpeistasi ja omista mielipiteistäsi silloinkin kun läheisesi nostavat asiasta metelin tai itkevät
silmänsä turvoksiin tai ottavat kaatokännin, menee tämä aika ohi aiheuttamatta mitään vahinkoa tai
ongelmia.

4.4.2018 Saturnus avautuva neliö Pluto ✰

Alkaa: 3.3.2018 Päättyy: 18.4.2018
Monet meistä ovat luonteeltaan sellaisia, että tekevät melkein mitä tahansa voidakseen välttyä
aiheuttamasta mitään tuskaa tai pelottavia tuntemuksia läheisille ihmisille. Tällainen asenne johtaa
armottomaan sekasotkuun ja umpikujaan omassa elämässä, sillä kosmisen kehityksen kannalta
jokaisen ihmisen omassa elämässään suorittamat muutokset ja uudistukset ovat aivan ehdottomia,
eikä kukaan voi vältellä niitä loputtomiin. Tämä Saturnuksen neliö syntymäkarttasi Plutolle laittaa
sinut armottomalla tavalla vastakkain omassa elämässäsi tekemättä jääneiden muutosten kanssa.
Paradoksaalista tässä tilanteessa on se, että juuri ne ihmiset joita olet halunnut säästää oman
elämäsi kustannuksella pakottavat sinut omalla käyttäytymisellään repäisemään itsesi irti liian
sitoviksi ja ahdistaviksi käyneistä olosuhteista. Useimmiten vailla mitään toteen näytettävää syytä
jotkut elämäsi osa-alueet käyvät sinulle ylipääsemättömän vaikeiksi eikä sinulle jää muuta
mahdollisuutta kuin tavalla tai toisella kaataa koko systeemi olitpa sitten tehnyt sen eteen millaisen
rupeaman hyvänsä. Koetahan nyt koota itsesi tähän urakkaan, sillä yksinäisyyden ja toivottomuuden
tunteet risteilevät sisälläsi sitä rajuimpina mitä sitovammaksi olet elämäsi rakentanut. Samaan
aikaan kun ahdistus yhtäällä käy ylivoimaiseksi näyttää muu elämä ympärilläsi loistavassa valossa
kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka sinulta nykyisessä rajoittuneessa elämässäsi jäävät kokematta.
Tämä yhdistelmä pitää lopulta huolen siitä, että jotain varmasti tapahtuu ennen kuin Saturnus tälla
erää jättää sinut rauhaan.

5.4.2018 Chiron avautuva neliö Venus ✯✯✯✯✯

Alkaa: 4.3.2018 Päättyy: 19.4.2018
Tämä Chironin haasteellinen transiitti syntymäkarttasi Venukselle aiheuttaa kovaa painetta
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sellaisissa ihmissuhteissa, joissa et voi toteuttaa alitajuista pyrkimystäsi jatkuvaan henkiseen
kehitykseen. Olet saattanut pyrkiä rakkauselämässäsi ideaaliseen ymmärrykseen toista ihmistä
kohtaan. Välttäessäsi tuottamasta hänelle pettymyksiä olet mahdollisesti rajannut oman elämäsi niin
ahtaaksi, ettei se anna sinulle enää muuta kuin kasvavaa ahdistusta. Tyypillinen piirre tällaiseen
kriisiin ajautumisesta on pakeneminen näennäisten velvollisuuksien, töiden tai harrastusten
maailmaan niin tehokkaasti ettei aika riitä keskinäisten ongelmien selvittämiseen. Tämän jakson
aikana tulet äärimmäisen tietoiseksi omasta tunne-elämästäsi eikä sinulla ole mahdollisuutta jatkaa
henkistä luovuuttasi rajoittavaa elämää. Elämä pakottaa sinut rakastamaan itseäsi ja tekemään
ratkaisusi sen perusteella. Kipu käy niin suureksi, että et pysty enää asettamaan toista etusijalle
vaan sinun on huolehdittava omasta hyvinvoinnistasi. Itsensä rakastaminen edellyttää rohkeutta
hyväksyä siitä toiselle ihmiselle aiheutuva kipu ja tuska päivittäisessä elämässä. Jokainen meistä on
täällä vapautumassa omista peloistaan ja yksi auttamisen muoto on antaa toiselle mahdollisuus
pelkojensa kohtaamiseen. Jos joku pelkää jätetyksi tulemista, ainoa mahdollisuus auttaa on antaa
hänelle tuo kokemus uudelleen ja uudelleen kunnes pelko on hävinnyt. Jos itse elät menettämisen
pelon alaisuudessa, merkitsee tämä jakso sinulle itsellesi tuon pelon kohtaamista ja siitä
parantumista.

5.4.2018 Mars sulkeutuva sekstiili Jupiter ✰✰

Alkaa: 1.4.2018 Päättyy: 9.4.2018
Mars sekstiili Jupiter on monin tavoin onnekas ja palkitseva aikajakso kaikelle sellaiselle tekemiselle,
josta olet tähän asti osannut todella nauttia. Väkisin käynnissä pitämäsi tavoitteet ja suunnitelmat
eivät tästä menestyksen jaksosta juurikaan pääse osallisiksi. Tämä on oikein hyvä aika tarkastella
mitkä osa-alueet elämässäsi ovat johtamassa sinua yhä suurempaan ja parempaan menestykseen,
sillä kaikki sellaiset jutut toimivat nyt uskomattoman hienosti ja saat niille kiistämätöntä ja
kannustavaa tukea useilta vaikutusvaltaisilta tahoilta. Joku juttu siis kulkee ja joku ei. Jos eteesi
tulee tällä jaksolla pelkkiä takkuja, niin oletpa osannut pistää panoksesi vääriin ruutuihin.

18.4.2018 Mars oppositio Saturnus ✰✰

Alkaa: 14.4.2018 Päättyy: 22.4.2018
Oppositio Marsin ja Saturnuksen välillä ilmaisee olemassaolonsa vain sellaisissa tapauksissa, joissa
olet ottanut itsellesi suurempia velvoitteita kuin mihin voimasi riittävät. Tällaisessa tilanteessa
kaatuvat suunnitelmat ja odotukset ympäriltäsi kuin korttitalo pienessä ilmavirrassa. Olet varmaan
mukana monenlaisissa sosiaalisissa tai taloudellisissa projekteissa, jotka kaikki ovat ensin tuntuneet
hyvältä, mutta joista ainakin osa on muuttunut sinulle taakaksi. Tämä transiitti ei jätä mitään
arvailujen varaan, sillä tulet kaatuilemaan saappaat jalassa kaikissa sellaisissa suunnitelmissa, joita
yrität viedä läpi hampaat irvessä ja hartiat jumissa. Lopullista niittiä näille raskaiksi käyneille
velvoitteille ei tällä jaksolla ehdi tulla, mutta tarkoituksena onkin lähinnä antaa sinulle merkkejä siitä,
missä oikein olet menossa. Jos otat vinkeistä (hankkeiden epäonnistumisista) vaarin pääset
jatkossa paljon helpommin irti turhista taakoista ja voit keskittyä sellaisiin hankkeisiin, joissa sinulla
on mahdollisuus menestyä.
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Toukokuun transiitit

Toukokuun voimakkain ohitus on:

15.5.2018 Uranus avautuva kolmio Venus

Uranus kuuluu kosmisiin planeettoihin ja sen vaikutus kohdistuu vapauttavana kaikkeen paikoilleen
pysähtyneeseen elämässämme. Uranus tekee aina kolme ohitusta ja sen vaikutus alkaa noin 3
kuukautta ennen ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja päättyy 3 kuukautta viimeisen jälkeen.

1.5.2018 Saturnus avautuva neliö Pluto ✰

Alkaa: 31.3.2018 Päättyy: 15.5.2018
Monet meistä ovat luonteeltaan sellaisia, että tekevät melkein mitä tahansa voidakseen välttyä
aiheuttamasta mitään tuskaa tai pelottavia tuntemuksia läheisille ihmisille. Tällainen asenne johtaa
armottomaan sekasotkuun ja umpikujaan omassa elämässä, sillä kosmisen kehityksen kannalta
jokaisen ihmisen omassa elämässään suorittamat muutokset ja uudistukset ovat aivan ehdottomia,
eikä kukaan voi vältellä niitä loputtomiin. Tämä Saturnuksen neliö syntymäkarttasi Plutolle laittaa
sinut armottomalla tavalla vastakkain omassa elämässäsi tekemättä jääneiden muutosten kanssa.
Paradoksaalista tässä tilanteessa on se, että juuri ne ihmiset joita olet halunnut säästää oman
elämäsi kustannuksella pakottavat sinut omalla käyttäytymisellään repäisemään itsesi irti liian
sitoviksi ja ahdistaviksi käyneistä olosuhteista. Useimmiten vailla mitään toteen näytettävää syytä
jotkut elämäsi osa-alueet käyvät sinulle ylipääsemättömän vaikeiksi eikä sinulle jää muuta
mahdollisuutta kuin tavalla tai toisella kaataa koko systeemi olitpa sitten tehnyt sen eteen millaisen
rupeaman hyvänsä. Koetahan nyt koota itsesi tähän urakkaan, sillä yksinäisyyden ja toivottomuuden
tunteet risteilevät sisälläsi sitä rajuimpina mitä sitovammaksi olet elämäsi rakentanut. Samaan
aikaan kun ahdistus yhtäällä käy ylivoimaiseksi näyttää muu elämä ympärilläsi loistavassa valossa
kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka sinulta nykyisessä rajoittuneessa elämässäsi jäävät kokematta.
Tämä yhdistelmä pitää lopulta huolen siitä, että jotain varmasti tapahtuu ennen kuin Saturnus tälla
erää jättää sinut rauhaan.

7.5.2018 Chiron avautuva kolmio Mars ✯✯✯✯✯

Alkaa: 6.4.2018 Päättyy: 21.5.2018
Tämän kolmion energiassa olet uutta maailmaa tietoisesti ja kyvykkäästi luova pioneeri, jonka ei
tarvitse hakea yleistä hyväksyntää ideoilleen. Sinä tiedät mitä teet ja saatat päästä elämässäsi
harppauksittain eteenpäin, jos uskallat luottaa omiin alitajuisiin tuntemuksiisi ja ennen kaikkea
innostukseesi järjenkäytön sijasta. Tietoisuus näistä omista mahdollisuuksistasi saa monet muiden
mielestä arvokkaat saavutukset tuntumaan sinusta itsestäsi niin mitättömiltä että et pysty
ymmärtämään heidän vaatimustaan tyytyä siihen mitä sinulla jo on. Eikä siihen toki kannatakaan
pysähtyä sillä tämän transiitin myönteinen ja innostunut energia tulee saada tehokkaaseen
päivittäiseen käyttöön sinua kiinnostavilla alueilla. Vasta silloin tulet huomaamaan minne nämä,
lähes rajattomat mahdollisuudet ovat elämääsi ohjaamassa. Vahvan luovan energiasi tehokas
suuntaaminen edellyttää samalla oman seksuaalisuutesi tunnustamista ja toteuttamista, jotta kehon
vapautumisen myötä myös henkiset valmiutesi saavat mahdollisuuden kehittyä täyteen mittaansa.
Monet havaitsevat itsessään parantavia voimia ja kykyjä tämän jakson aikana.

15.5.2018 Uranus avautuva kolmio Venus ✯✯✯✯✯✯

Alkaa: 13.3.2018 Päättyy: 15.6.2018
Tämä on aikaa joka saa ihmisen kuin ihmisen säteilemään aivan uudella tavalla ja niinpä sinäkin
tämän jakson aikana tulet ihastumaan asioihin joiden et koskaan uskonut kuuluvan elämääsi.
Arvomaailmasi raikkaan uudistumisen myötä tulet tapaamaan hyvin kiinostavia ihmisiä monissa eri
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tilanteissa. Jos olemassa oleva parisuhteesi on vähääkään jämähtänyt vanhoihin uomiinsa tulet
varmasti kohtaamaan aivan uudenlaista elämää tarjoavia puolisoehdokkaita. Tasoeron ollessa
vähääkään suurempi ei sinulle tuota nyt suuriakaan ongelmia tehdä radikaaleja uudistuksia
ihmissuhteissasi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ajan laatu tarjoaa vain mahdollisuuden ja sinun
on tehtävä siitä totta ottamalla vastaan kaiken sen ilon ja hauskuuden jota sinulle nyt tyrkytetään.
Tarjolla olevista hauskuuksista kannattaa muistaa, että ne ilmenevät salamannopeasti ja
varoittamatta, jolloin sinun tulee olla valmis lähtemään leikkiin silloin kun se alkaa eikä yhtään
myöhemmin. Jos siis elät kovin rajoittuneessa tilanteessa etkä ole tähän asti pystynyt ylläpitämään
omaa arvomaailmaasi niin suurin osa sinulle varatuista ilon ja onnen hetkistä menee ohi ilman että
ehdit edes huomata niitä. Sinulla on voimakas sisäinen tunne siitä, että jotain sinulle tärkeää on
tapahtumassa ja ellei sinulla ole riittävästi tilaa ottaa tätä jotakin vastaan, tunnet olosi levottomaksi ja
tyytymättömäksi. Jos näin on niin voit lähteä tietoisesti irrottautumaan ahtaaksi käyneestä
rakkauselämästäsi ja uudet mahdollisuudet ovat välittömästi edessäsi.

17.5.2018 Jupiter avautuva kolmio Saturnus ✰✰✰

Alkaa: 16.4.2018 Päättyy: 31.5.2018
Sinulla samoin kuin kaikilla kanssaihmisilläsikin on käytettävissään tietty energiamäärä päivittäisten
asioiden ja velvollisuuksien hoitamiseen. Tästä syystä on erittäin tärkeätä huolehtia siitä että
ottamasi velvollisuudet palvelevat sinulle tärkeiden asioiden etenemistä ja kehittymistä. Silloin tällöin
aika on äärimmäisen suosiollinen kaikille sellaisille sitoumuksille, jotka todella palvelevat henkistä
kehitystäsi ja sitä kautta myös koko ihmiskunnan kehitystä. Juuri nyt on käsillä tällainen aika ja se
tarjoaa sinulle mahdollisuutta keskittää enemmän aikaasi ja energiaasi sellaisiin kohteisiin, jotka
ovat tähänkin asti olleet lähinnä sydäntäsi. Juuri tällaisilta alueilta on odotettavissa merkittäviä
kehitysnäkymiä ja suhteellisen suurta tukea itseäsi korkeammilta tahoilta. Sinulla on kuitenkin yksi
ratkaisevaa laatua oleva ongelma selvitettävänä ennen uusien ja menestystä lupaavien haasteiden
vastaanottamista ja se on aika. Joistakin tähän asti hoitamistasi velvollisuuksista tai rutiineista ja
tavoista sinun tulee repiä itsesi irti, ennen kuin reitti menestyksen aarrearkulle on auki. Pelkkä ajan
laatu ei pysty takaamaan etenemistäsi oman erityisosaamisesi alueella. Oma panoksesi on tälläkin
kertaa ratkaisevassa asemassa ja voin vakuuttaa että nyt eteesi tuleviin mahdollisuuksiin kannattaa
satsata kaikki minkä saat itsestäsi irti.

19.5.2018 Mars avautuva neliö Uranus ✰

Alkaa: 15.5.2018 Päättyy: 23.5.2018
Marsin ja Uranuksen neliö aiheuttaa pahimmillaan melkoista jännitettä joihinkin asioihin joiden
kanssa olet tekemisissä. Jännite syntyy tällä kertaa vain ja ainoastaan siitä, että sisimmässäsi
tunnet tarvetta muuttaa joitakin asioita elämässäsi aivan perusteellisesti, mutta olet niin lujasti
lukkiutunut vanhoihin totuttuihin malleihin etteivät kaipaamasi muutokset ole millään mahdollisia.
Kosminen rytmi on kuitenkin niin vahva, että näiden päivien aikana se saa sinut sekoamaan sukkiisi
oikein kunnolla, sikäli kun et ole pystynyt ylläpitämään vapauttasi itse kaipaamiisi uudistuksiin
elämässä. Jopa täysin rutiiniluontoiset asiat voivat mennä aivan poskelleen, puhumattakaan siitä
miten sähkölaitteet reagoivat läsnäoloosi. Siinä voi mennä sekaisin terävämpikin tietokone,
puhelinvastaajat sekoilevat ja lamput paukahtelevat. Tämäntyyppisten ilmiöiden edessä olisi syytä
hetkeksi hiljentyä miettimään, mistä kenkä mahtaakaan puristaa.

20.5.2018 Mars avautuva sekstiili Mars ✯✯✯✯

Alkaa: 16.5.2018 Päättyy: 24.5.2018
Mars tehdessä sekstiiliä syntymäkarttasi Marsiin on aina kysymyksessä enemmän tai vähemmän
palkitseva aika. Palkkion määrä on suoraan suhteellinen elämäsi mielekkyyteen viimeisten
kuukausien aikana. Mitä parempaa ja tarkoituksenmukaisempaa elämäsi on ollut sitä suuremmasta
toimivuudesta ja sitä loistavammista mahdollisuuksista pääset tällä jaksolla nauttimaan. Syliisi
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tipahtelee yllättäviä mahdollisuuksia päästä toteuttamaan mielessäsi olleita haaveita. Törmäät
ihmisiin, jotka tukevat henkilökohtaisia pyrkimyksiäsi ja joiden avulla saat vietyä asioitasi
harppauksittain eteenpäin. Pienet mieltäsi kiehtovat seikkailut ja uudet elämykset saavat olosi
tuntumaan varmalta ja voitokkaalta. Nyt on hyvä aika toteuttaa joitakin salassa pitämiäsi pieniä
haaveita, sillä jokainen itsetuntoasi kohottava elämys kertaantuu lähikuukausien kuluessa
moninkertaiseksi ja voit lisätä niiden tuoton menestyksesi loppusaldoon. Ellet koe mitään erityistä
meininkiä tällä jaksolla niin olet onnistunut toistaiseksi kadottamaan elämäsi punaisen langan
jonnekin velvollisuuksien viidakkoon, josta voisit pikku hiljaa virittäytyä kaivelemaan sitä esille.
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Kesäkuun transiitit

Kesäkuun voimakkain ohitus on:

6.6.2018 Mars avautuva sekstiili Keskitaivas

Mars edustaa aina tekemistä ja toimintaa tai uuden asian aloittamista elämässäsi. Vaikutus ei
yleensä kestä paria viikkoa kauempaa, joten kannattaa olla hereillä ja valmiina nopeaan lähtöön niin
kauan kun Marsin vaikutus kestää. Mars tekee useimmiten vain yhden ohituksen, mutta parin
vuoden välein perääntyessään se ohittaa ko planeetan kolme kertaa, jolloin vaikutusaika myös
venyy aina 4 kuukauteen saakka.

6.6.2018 Mars avautuva sekstiili Keskitaivas ✯✯✯✯

Alkaa: 2.6.2018 Päättyy: 10.6.2018
Nyt ovat työelämän alueella myötätuulessa kaikki sellaiset asiat ja tehtävät, joita olet rohjennut
toteuttaa omien pyrkimystesi mukaisesti muiden mahdollisista vastaväitteistä välittämättä. Tämä on
erittäin hyvää aikaa viedä eteenpäin omia ideoita ja suunnitelmia konkreettisella tasolla.
Etenemisellesi ja kyvyillesi otolliset mahdollisuudet odottavat nyt ottajaansa. Esittämäsi ideat
menevät nyt läpi tavallista helpommin, joten käytä aika hyväksesi.
Sulkeutuva kolmio keskiyölle tarjoaa antoisia hetkiä myös monille kotiin liittyville tapahtumille. Kaikki
sellaiset asiat, joista todella olet kotioloissa pystynyt nauttimaan, nousevat voimakkaina esille. Nauti
kaikesta tuesta, huomiosta ja lämmöstä, jota saat osaksesi, sillä kaiken sen olet omalla
ymmärrykselläsi ansainnut. Ellei sinulta sitten ole riittänyt ymmärrystä läheisillesi vaikeina aikoina, ei
sitä tietysti sinullekaan ole liiemmin luvassa edes näin suotuisana aikana.

8.6.2018 Uranus oppositio Uranus ✰✰

Alkaa: 7.4.2018 Päättyy: 9.7.2018
Vesimiehen Ajan myötä Uranuksen merkitys syntymäkartalla on noussut yhä suurempaan rooliin.
Ajanlaskumme alkaessa alkoi edellinen astrologisesti merkittävä jakso eli Kalojen Aika jota hallitsi
suvereenisti planeetta Saturnus. Kalojen merkkihän sai hallitsijakseen Neptunuksen vasta kun
asiantuntevissa piireissä valmistauduttiin jo ottamaan vastaan Vesimiehen Aikaa. Uranus edustaa
Vesimiehen merkin lailla siirtymistä materiaalisesta ajankulusta (Saturnus) kosmiseen ajan kulkuun,
materiaalisista laeista kosmisiin lakeihin, maallisesta (Ihmisen) vallasta kosmiseen (enkelten)
valtaan. Viimeistään tämän Uranuksen itselleen tekemän opposition aikana joutuu jokainen ihminen
tunnustamaan tapahtumassa olevan vallanvaihdoksen. Ihmisen itselleen kehittelemät lait ja
säädökset menettävät merkityksensä koko maapallolla. Ei kukaan jaksa enää suhtautua vakavasti
sen paremmin hallitukseen, verottajaan kuin poliisiinkaan, koska kaikkien elinten korkeimmasta
johdosta paljastuu jatkuvasti megasuuria rikoksentekijöitä, jotka varattomina selviävät rötöksistään
ilman mitään konkreettisia seuraamuksia. Samanlainen inhimillisten ja moraalisten
kirjoittamattomien lakien ja normien kaatuminen on totta jokaisen kansalaisen henkilökohtaisessa
elämässä. Maailma kehittyy nykyään niin nopeasti, ettei kenenkään energia riitä pysymään
uudistusten tahdissa kaikkien tähän mennessä kehitettyjen hyvien käyttäytymistapojen ja
sosiaalisen, toiset aina huomioon ottavan elämäntavan avulla. Jokainen ihminen joutuu
muuntelemaan totuutta yhä useammalla elämänalueella, koska ei jaksa eikä pysty selittämään
miten oma suhtautuminen on muuttunut aivan päinvastaiseksi kuin aikaisemmin. Tässä jatkuvasti
kasvavassa valheiden ja henkisen korruption viidakossa on pakko ottaa käyttöön viidakon lait.
Viidakossa pysyy hengissä vain vaistojensa ja vaistonvaraisten nopeiden reaktioidensa avulla.
Nopeimmat ja vahvimmat syövät hitaammat ja heikommat. Tästä tilanteesta sinä tulet tietoiseksi
elämäsi keskimääräisessä puolivälissä 41-42 ikävuoden tienoilla. Uranus aktivoi sisäisen
järjestelmäsi seuraamaan silmiesi ja korviesi antamaan viestiin kätkettyä salakirjoitusta. Tämän
transiitin myötä huomaat kuulevasi sanat: "Kaikki on ihan hyvin" kokonaan uudessa merkityksessä:

Astro.fi Sivu 15/32 Vuosi Elämääsi

© Seppo Tanhua Malli



"Kaikki on päin helvettiä, minä en jaksa enää". Tämä järkyttävä, ympärilläsi olevan maailman
totaalinen hajoaminen alkutekijöihinsä pakottaa sinut arvioimaan koko elämäsi uudelleen. Hyvät
eivät enää ole hyviä eivätkä pahat pahoja. Jatkuvasti kasvava sisäinen tietosi asioiden todellisesta
tilasta ja ihmisten todellisesta olemuksesta muuttaa elämäsi henkilökohtaiseksi rambohelvetiksi,
jossa yhden ongelman ja tilanteen selvittäminen johtaa edellistä pahempaan ahdinkoon. Ystävä
toisensa jälkeen osoittautuu viholliseksi juuri ratkaisevalla hetkellä ja hetken ehdit jo luulla jääneesi
lopullisesti nalkkiin, kunnes uusi sisäinen ohjelmointisi pelastaa sinut kerran toisensa jälkeen
takaisin elävien kirjoihin. Voit toki yrittää vedota lakiin ja oikeuteen samoin kuin kanssaihmistesi
hyvyyteen, mutta kun huomaat tuomarin istuimelle nousevan saman hepun jonka näit sinua
pettäneen porukan illanvietossa niin siinä alkavat vitsit olla vähissä. Sinun on opittava selviämään
joka ainoasta ahdingosta ja tilanteesta vain omaan vaistoosi luottaen, sillä et voi löytää ympäriltäsi
yhtään luotettavaa ystävää. Kaikkihan elävät samassa valheiden ja petosten helvetissä eivätkä he
usein itsekään tiedä mille puolelle kuuluvat sinun käymässäsi itsenäistymistaistelussa. Yksinäisen
taistelijan rooli pelottaa jokaista ihmistä sitä enemmän mitä luottavaisemmin hän on tähän asti
suhtautunut omiin silmiinsä, korviinsa ja järkeensä. Tietoisena tästä kaikki ihmiset ajallaan vanhan ja
uuden vallan eri leireihin jakavasta ajasta voit varustaa itsesi taisteluun ei hyvän vaan oman elämäsi
puolesta. Ei ole kenenkään syy ettei maailma ole sitä miltä näyttää. Et voi ottaa ketään mukaasi
minnekään, et voi luvata kenellekään yhtään mitään ilman kestämättömäksi kasvavaa ahdistusta.
Vanha valta perustuu rahaan ja tietoon uusi valta rakentuu ilon ja tunteiden varaan. Joudut tämän
jakson aikana valitsemaan puolesi ja voit olla varma että molemmat ottavat sinut riemusaatossa
omaan leiriinsä. Näillä ehkä hiukan pelottavilla, mutta totuudenmuksilla eväillä voit varustautua
tämän maailmanajan kovimpaan ikäkausikriisiin elämässäsi. Onnea matkaan valitset sitten kumman
leirin tahansa, sillä molemmilla on yhtä tärkeä merkitys nyt käytävässä taistelussa. Tässä sodassa ei
ole voittajia eikä häviäjiä ja lopulta kaikkien on siihen osallistuttava tavalla tai toisella. Pidä hyvää
huolta itsestäsi niin tulet selviämään ehjin nahoin tästä kahakasta. Muista huolehtimiseen sinulla ei
ole varaa, sillä jos sinulle käy huonosti niin silloin käy heillekin.

21.6.2018 Mars avautuva kolmio Pluto ✰

Alkaa: 17.6.2018 Päättyy: 25.6.2018
Marsin kolmio Plutolle antaa sinulle näiden päivien aikana todella ruhtinaallisen palkkion kaikista
hetkellistä voimaa ja rohkeutta vaatineista päätöksistäsi viimeisten kuukausien aikana. Tällaisten
vaikeilta tuntuneiden päätösten seuraamukset esittäytyvät nyt mahdollisimman kiitollisessa valossa
ja tulet törmäämään yllättävään tukeen sinulle tärkeissä asioissa. Joitakin aivan uskomattomia sinun
kannaltasi myönteisiä muutoksia tapahtuu niillä elämäsi sektoreilla, joilla olet rohjennut uhmata
muiden odotuksia ja vaatimuksia kuluneen vuoden aikana. Mitä selkeämmin olet pitänyt kiinni
omista tavoitteistasi, sitä menestyksekkäämpää aikaa sinulle on tälläkin kertaa luvassa. Sinulle
saatetaan tarjota melkoisen suuriakin vastuita, joita ei tulisi ollenkaan hätkähtää, vaan ottaa vastaan
kiitollisin ja luottavaisin mielin.
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Heinäkuun transiitit

Heinäkuun voimakkain ohitus on:

16.7.2018 Mars avautuva sekstiili Keskitaivas

Mars edustaa aina tekemistä ja toimintaa tai uuden asian aloittamista elämässäsi. Vaikutus ei
yleensä kestä paria viikkoa kauempaa, joten kannattaa olla hereillä ja valmiina nopeaan lähtöön niin
kauan kun Marsin vaikutus kestää. Mars tekee useimmiten vain yhden ohituksen, mutta parin
vuoden välein perääntyessään se ohittaa ko planeetan kolme kertaa, jolloin vaikutusaika myös
venyy aina 4 kuukauteen saakka.

2.7.2018 Mars avautuva kolmio Pluto ✰

Alkaa: 28.6.2018 Päättyy: 6.7.2018
Marsin kolmio Plutolle antaa sinulle näiden päivien aikana todella ruhtinaallisen palkkion kaikista
hetkellistä voimaa ja rohkeutta vaatineista päätöksistäsi viimeisten kuukausien aikana. Tällaisten
vaikeilta tuntuneiden päätösten seuraamukset esittäytyvät nyt mahdollisimman kiitollisessa valossa
ja tulet törmäämään yllättävään tukeen sinulle tärkeissä asioissa. Joitakin aivan uskomattomia sinun
kannaltasi myönteisiä muutoksia tapahtuu niillä elämäsi sektoreilla, joilla olet rohjennut uhmata
muiden odotuksia ja vaatimuksia kuluneen vuoden aikana. Mitä selkeämmin olet pitänyt kiinni
omista tavoitteistasi, sitä menestyksekkäämpää aikaa sinulle on tälläkin kertaa luvassa. Sinulle
saatetaan tarjota melkoisen suuriakin vastuita, joita ei tulisi ollenkaan hätkähtää, vaan ottaa vastaan
kiitollisin ja luottavaisin mielin.

16.7.2018 Mars avautuva sekstiili Keskitaivas ✯✯✯✯

Alkaa: 12.7.2018 Päättyy: 20.7.2018
Nyt ovat työelämän alueella myötätuulessa kaikki sellaiset asiat ja tehtävät, joita olet rohjennut
toteuttaa omien pyrkimystesi mukaisesti muiden mahdollisista vastaväitteistä välittämättä. Tämä on
erittäin hyvää aikaa viedä eteenpäin omia ideoita ja suunnitelmia konkreettisella tasolla.
Etenemisellesi ja kyvyillesi otolliset mahdollisuudet odottavat nyt ottajaansa. Esittämäsi ideat
menevät nyt läpi tavallista helpommin, joten käytä aika hyväksesi.
Sulkeutuva kolmio keskiyölle tarjoaa antoisia hetkiä myös monille kotiin liittyville tapahtumille. Kaikki
sellaiset asiat, joista todella olet kotioloissa pystynyt nauttimaan, nousevat voimakkaina esille. Nauti
kaikesta tuesta, huomiosta ja lämmöstä, jota saat osaksesi, sillä kaiken sen olet omalla
ymmärrykselläsi ansainnut. Ellei sinulta sitten ole riittänyt ymmärrystä läheisillesi vaikeina aikoina, ei
sitä tietysti sinullekaan ole liiemmin luvassa edes näin suotuisana aikana.

Astro.fi Sivu 17/32 Vuosi Elämääsi

© Seppo Tanhua Malli



Elokuun transiitit

Elokuun voimakkain ohitus on:

5.8.2018 Mars avautuva sekstiili Mars

Mars edustaa aina tekemistä ja toimintaa tai uuden asian aloittamista elämässäsi. Vaikutus ei
yleensä kestä paria viikkoa kauempaa, joten kannattaa olla hereillä ja valmiina nopeaan lähtöön niin
kauan kun Marsin vaikutus kestää. Mars tekee useimmiten vain yhden ohituksen, mutta parin
vuoden välein perääntyessään se ohittaa ko planeetan kolme kertaa, jolloin vaikutusaika myös
venyy aina 4 kuukauteen saakka.

5.8.2018 Mars avautuva sekstiili Mars ✯✯✯✯

Alkaa: 1.8.2018 Päättyy: 9.8.2018
Mars tehdessä sekstiiliä syntymäkarttasi Marsiin on aina kysymyksessä enemmän tai vähemmän
palkitseva aika. Palkkion määrä on suoraan suhteellinen elämäsi mielekkyyteen viimeisten
kuukausien aikana. Mitä parempaa ja tarkoituksenmukaisempaa elämäsi on ollut sitä suuremmasta
toimivuudesta ja sitä loistavammista mahdollisuuksista pääset tällä jaksolla nauttimaan. Syliisi
tipahtelee yllättäviä mahdollisuuksia päästä toteuttamaan mielessäsi olleita haaveita. Törmäät
ihmisiin, jotka tukevat henkilökohtaisia pyrkimyksiäsi ja joiden avulla saat vietyä asioitasi
harppauksittain eteenpäin. Pienet mieltäsi kiehtovat seikkailut ja uudet elämykset saavat olosi
tuntumaan varmalta ja voitokkaalta. Nyt on hyvä aika toteuttaa joitakin salassa pitämiäsi pieniä
haaveita, sillä jokainen itsetuntoasi kohottava elämys kertaantuu lähikuukausien kuluessa
moninkertaiseksi ja voit lisätä niiden tuoton menestyksesi loppusaldoon. Ellet koe mitään erityistä
meininkiä tällä jaksolla niin olet onnistunut toistaiseksi kadottamaan elämäsi punaisen langan
jonnekin velvollisuuksien viidakkoon, josta voisit pikku hiljaa virittäytyä kaivelemaan sitä esille.

7.8.2018 Mars avautuva neliö Uranus ✰

Alkaa: 3.8.2018 Päättyy: 11.8.2018
Marsin ja Uranuksen neliö aiheuttaa pahimmillaan melkoista jännitettä joihinkin asioihin joiden
kanssa olet tekemisissä. Jännite syntyy tällä kertaa vain ja ainoastaan siitä, että sisimmässäsi
tunnet tarvetta muuttaa joitakin asioita elämässäsi aivan perusteellisesti, mutta olet niin lujasti
lukkiutunut vanhoihin totuttuihin malleihin etteivät kaipaamasi muutokset ole millään mahdollisia.
Kosminen rytmi on kuitenkin niin vahva, että näiden päivien aikana se saa sinut sekoamaan sukkiisi
oikein kunnolla, sikäli kun et ole pystynyt ylläpitämään vapauttasi itse kaipaamiisi uudistuksiin
elämässä. Jopa täysin rutiiniluontoiset asiat voivat mennä aivan poskelleen, puhumattakaan siitä
miten sähkölaitteet reagoivat läsnäoloosi. Siinä voi mennä sekaisin terävämpikin tietokone,
puhelinvastaajat sekoilevat ja lamput paukahtelevat. Tämäntyyppisten ilmiöiden edessä olisi syytä
hetkeksi hiljentyä miettimään, mistä kenkä mahtaakaan puristaa.
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Syyskuun transiitit

Syyskuun voimakkain ohitus on:

4.9.2018 Chiron avautuva kolmio Mars

Chironin ohitukset liittyvät pääsääntöisesti henkiseen kasvuun omien kokemusten välityksellä.
Chiron edustaa joko paranemista tai sairastumista elämäsi kouluttavimmissa tilanteissa. Joskus se
kuvaa myös parantavien henkisten kykyjen avautumista tai henkisen opettajan kohtaamista.
Vaikutus alkaa pari kuukautta ennen ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja päättyy noin kuukausi
viimeisen jälkeen. Chiron tekee 1 tai kolme ohitusta noin 10 kuukauden sisällä.

2.9.2018 Jupiter avautuva kolmio Saturnus ✰✰✰

Alkaa: 2.8.2018 Päättyy: 16.9.2018
Sinulla samoin kuin kaikilla kanssaihmisilläsikin on käytettävissään tietty energiamäärä päivittäisten
asioiden ja velvollisuuksien hoitamiseen. Tästä syystä on erittäin tärkeätä huolehtia siitä että
ottamasi velvollisuudet palvelevat sinulle tärkeiden asioiden etenemistä ja kehittymistä. Silloin tällöin
aika on äärimmäisen suosiollinen kaikille sellaisille sitoumuksille, jotka todella palvelevat henkistä
kehitystäsi ja sitä kautta myös koko ihmiskunnan kehitystä. Juuri nyt on käsillä tällainen aika ja se
tarjoaa sinulle mahdollisuutta keskittää enemmän aikaasi ja energiaasi sellaisiin kohteisiin, jotka
ovat tähänkin asti olleet lähinnä sydäntäsi. Juuri tällaisilta alueilta on odotettavissa merkittäviä
kehitysnäkymiä ja suhteellisen suurta tukea itseäsi korkeammilta tahoilta. Sinulla on kuitenkin yksi
ratkaisevaa laatua oleva ongelma selvitettävänä ennen uusien ja menestystä lupaavien haasteiden
vastaanottamista ja se on aika. Joistakin tähän asti hoitamistasi velvollisuuksista tai rutiineista ja
tavoista sinun tulee repiä itsesi irti, ennen kuin reitti menestyksen aarrearkulle on auki. Pelkkä ajan
laatu ei pysty takaamaan etenemistäsi oman erityisosaamisesi alueella. Oma panoksesi on tälläkin
kertaa ratkaisevassa asemassa ja voin vakuuttaa että nyt eteesi tuleviin mahdollisuuksiin kannattaa
satsata kaikki minkä saat itsestäsi irti.

4.9.2018 Chiron avautuva kolmio Mars ✯✯✯✯✯

Alkaa: 4.8.2018 Päättyy: 18.9.2018
Tämän kolmion energiassa olet uutta maailmaa tietoisesti ja kyvykkäästi luova pioneeri, jonka ei
tarvitse hakea yleistä hyväksyntää ideoilleen. Sinä tiedät mitä teet ja saatat päästä elämässäsi
harppauksittain eteenpäin, jos uskallat luottaa omiin alitajuisiin tuntemuksiisi ja ennen kaikkea
innostukseesi järjenkäytön sijasta. Tietoisuus näistä omista mahdollisuuksistasi saa monet muiden
mielestä arvokkaat saavutukset tuntumaan sinusta itsestäsi niin mitättömiltä että et pysty
ymmärtämään heidän vaatimustaan tyytyä siihen mitä sinulla jo on. Eikä siihen toki kannatakaan
pysähtyä sillä tämän transiitin myönteinen ja innostunut energia tulee saada tehokkaaseen
päivittäiseen käyttöön sinua kiinnostavilla alueilla. Vasta silloin tulet huomaamaan minne nämä,
lähes rajattomat mahdollisuudet ovat elämääsi ohjaamassa. Vahvan luovan energiasi tehokas
suuntaaminen edellyttää samalla oman seksuaalisuutesi tunnustamista ja toteuttamista, jotta kehon
vapautumisen myötä myös henkiset valmiutesi saavat mahdollisuuden kehittyä täyteen mittaansa.
Monet havaitsevat itsessään parantavia voimia ja kykyjä tämän jakson aikana.

16.9.2018 Mars avautuva neliö Uranus ✰

Alkaa: 12.9.2018 Päättyy: 20.9.2018
Marsin ja Uranuksen neliö aiheuttaa pahimmillaan melkoista jännitettä joihinkin asioihin joiden
kanssa olet tekemisissä. Jännite syntyy tällä kertaa vain ja ainoastaan siitä, että sisimmässäsi
tunnet tarvetta muuttaa joitakin asioita elämässäsi aivan perusteellisesti, mutta olet niin lujasti
lukkiutunut vanhoihin totuttuihin malleihin etteivät kaipaamasi muutokset ole millään mahdollisia.
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Kosminen rytmi on kuitenkin niin vahva, että näiden päivien aikana se saa sinut sekoamaan sukkiisi
oikein kunnolla, sikäli kun et ole pystynyt ylläpitämään vapauttasi itse kaipaamiisi uudistuksiin
elämässä. Jopa täysin rutiiniluontoiset asiat voivat mennä aivan poskelleen, puhumattakaan siitä
miten sähkölaitteet reagoivat läsnäoloosi. Siinä voi mennä sekaisin terävämpikin tietokone,
puhelinvastaajat sekoilevat ja lamput paukahtelevat. Tämäntyyppisten ilmiöiden edessä olisi syytä
hetkeksi hiljentyä miettimään, mistä kenkä mahtaakaan puristaa.

18.9.2018 Mars avautuva sekstiili Mars ✯✯✯✯

Alkaa: 14.9.2018 Päättyy: 22.9.2018
Mars tehdessä sekstiiliä syntymäkarttasi Marsiin on aina kysymyksessä enemmän tai vähemmän
palkitseva aika. Palkkion määrä on suoraan suhteellinen elämäsi mielekkyyteen viimeisten
kuukausien aikana. Mitä parempaa ja tarkoituksenmukaisempaa elämäsi on ollut sitä suuremmasta
toimivuudesta ja sitä loistavammista mahdollisuuksista pääset tällä jaksolla nauttimaan. Syliisi
tipahtelee yllättäviä mahdollisuuksia päästä toteuttamaan mielessäsi olleita haaveita. Törmäät
ihmisiin, jotka tukevat henkilökohtaisia pyrkimyksiäsi ja joiden avulla saat vietyä asioitasi
harppauksittain eteenpäin. Pienet mieltäsi kiehtovat seikkailut ja uudet elämykset saavat olosi
tuntumaan varmalta ja voitokkaalta. Nyt on hyvä aika toteuttaa joitakin salassa pitämiäsi pieniä
haaveita, sillä jokainen itsetuntoasi kohottava elämys kertaantuu lähikuukausien kuluessa
moninkertaiseksi ja voit lisätä niiden tuoton menestyksesi loppusaldoon. Ellet koe mitään erityistä
meininkiä tällä jaksolla niin olet onnistunut toistaiseksi kadottamaan elämäsi punaisen langan
jonnekin velvollisuuksien viidakkoon, josta voisit pikku hiljaa virittäytyä kaivelemaan sitä esille.
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Lokakuun transiitit

Lokakuun voimakkain ohitus on:

13.10.2018 Chiron avautuva neliö Venus

Chironin ohitukset liittyvät pääsääntöisesti henkiseen kasvuun omien kokemusten välityksellä.
Chiron edustaa joko paranemista tai sairastumista elämäsi kouluttavimmissa tilanteissa. Joskus se
kuvaa myös parantavien henkisten kykyjen avautumista tai henkisen opettajan kohtaamista.
Vaikutus alkaa pari kuukautta ennen ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja päättyy noin kuukausi
viimeisen jälkeen. Chiron tekee 1 tai kolme ohitusta noin 10 kuukauden sisällä.

3.10.2018 Mars avautuva sekstiili Keskitaivas ✯✯✯✯

Alkaa: 29.9.2018 Päättyy: 7.10.2018
Nyt ovat työelämän alueella myötätuulessa kaikki sellaiset asiat ja tehtävät, joita olet rohjennut
toteuttaa omien pyrkimystesi mukaisesti muiden mahdollisista vastaväitteistä välittämättä. Tämä on
erittäin hyvää aikaa viedä eteenpäin omia ideoita ja suunnitelmia konkreettisella tasolla.
Etenemisellesi ja kyvyillesi otolliset mahdollisuudet odottavat nyt ottajaansa. Esittämäsi ideat
menevät nyt läpi tavallista helpommin, joten käytä aika hyväksesi.
Sulkeutuva kolmio keskiyölle tarjoaa antoisia hetkiä myös monille kotiin liittyville tapahtumille. Kaikki
sellaiset asiat, joista todella olet kotioloissa pystynyt nauttimaan, nousevat voimakkaina esille. Nauti
kaikesta tuesta, huomiosta ja lämmöstä, jota saat osaksesi, sillä kaiken sen olet omalla
ymmärrykselläsi ansainnut. Ellei sinulta sitten ole riittänyt ymmärrystä läheisillesi vaikeina aikoina, ei
sitä tietysti sinullekaan ole liiemmin luvassa edes näin suotuisana aikana.

8.10.2018 Mars avautuva kolmio Pluto ✰

Alkaa: 4.10.2018 Päättyy: 12.10.2018
Marsin kolmio Plutolle antaa sinulle näiden päivien aikana todella ruhtinaallisen palkkion kaikista
hetkellistä voimaa ja rohkeutta vaatineista päätöksistäsi viimeisten kuukausien aikana. Tällaisten
vaikeilta tuntuneiden päätösten seuraamukset esittäytyvät nyt mahdollisimman kiitollisessa valossa
ja tulet törmäämään yllättävään tukeen sinulle tärkeissä asioissa. Joitakin aivan uskomattomia sinun
kannaltasi myönteisiä muutoksia tapahtuu niillä elämäsi sektoreilla, joilla olet rohjennut uhmata
muiden odotuksia ja vaatimuksia kuluneen vuoden aikana. Mitä selkeämmin olet pitänyt kiinni
omista tavoitteistasi, sitä menestyksekkäämpää aikaa sinulle on tälläkin kertaa luvassa. Sinulle
saatetaan tarjota melkoisen suuriakin vastuita, joita ei tulisi ollenkaan hätkähtää, vaan ottaa vastaan
kiitollisin ja luottavaisin mielin.

9.10.2018 Uranus oppositio Uranus ✰✰

Alkaa: 8.8.2018 Päättyy: 8.11.2018
Vesimiehen Ajan myötä Uranuksen merkitys syntymäkartalla on noussut yhä suurempaan rooliin.
Ajanlaskumme alkaessa alkoi edellinen astrologisesti merkittävä jakso eli Kalojen Aika jota hallitsi
suvereenisti planeetta Saturnus. Kalojen merkkihän sai hallitsijakseen Neptunuksen vasta kun
asiantuntevissa piireissä valmistauduttiin jo ottamaan vastaan Vesimiehen Aikaa. Uranus edustaa
Vesimiehen merkin lailla siirtymistä materiaalisesta ajankulusta (Saturnus) kosmiseen ajan kulkuun,
materiaalisista laeista kosmisiin lakeihin, maallisesta (Ihmisen) vallasta kosmiseen (enkelten)
valtaan. Viimeistään tämän Uranuksen itselleen tekemän opposition aikana joutuu jokainen ihminen
tunnustamaan tapahtumassa olevan vallanvaihdoksen. Ihmisen itselleen kehittelemät lait ja
säädökset menettävät merkityksensä koko maapallolla. Ei kukaan jaksa enää suhtautua vakavasti
sen paremmin hallitukseen, verottajaan kuin poliisiinkaan, koska kaikkien elinten korkeimmasta
johdosta paljastuu jatkuvasti megasuuria rikoksentekijöitä, jotka varattomina selviävät rötöksistään
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ilman mitään konkreettisia seuraamuksia. Samanlainen inhimillisten ja moraalisten
kirjoittamattomien lakien ja normien kaatuminen on totta jokaisen kansalaisen henkilökohtaisessa
elämässä. Maailma kehittyy nykyään niin nopeasti, ettei kenenkään energia riitä pysymään
uudistusten tahdissa kaikkien tähän mennessä kehitettyjen hyvien käyttäytymistapojen ja
sosiaalisen, toiset aina huomioon ottavan elämäntavan avulla. Jokainen ihminen joutuu
muuntelemaan totuutta yhä useammalla elämänalueella, koska ei jaksa eikä pysty selittämään
miten oma suhtautuminen on muuttunut aivan päinvastaiseksi kuin aikaisemmin. Tässä jatkuvasti
kasvavassa valheiden ja henkisen korruption viidakossa on pakko ottaa käyttöön viidakon lait.
Viidakossa pysyy hengissä vain vaistojensa ja vaistonvaraisten nopeiden reaktioidensa avulla.
Nopeimmat ja vahvimmat syövät hitaammat ja heikommat. Tästä tilanteesta sinä tulet tietoiseksi
elämäsi keskimääräisessä puolivälissä 41-42 ikävuoden tienoilla. Uranus aktivoi sisäisen
järjestelmäsi seuraamaan silmiesi ja korviesi antamaan viestiin kätkettyä salakirjoitusta. Tämän
transiitin myötä huomaat kuulevasi sanat: "Kaikki on ihan hyvin" kokonaan uudessa merkityksessä:
"Kaikki on päin helvettiä, minä en jaksa enää". Tämä järkyttävä, ympärilläsi olevan maailman
totaalinen hajoaminen alkutekijöihinsä pakottaa sinut arvioimaan koko elämäsi uudelleen. Hyvät
eivät enää ole hyviä eivätkä pahat pahoja. Jatkuvasti kasvava sisäinen tietosi asioiden todellisesta
tilasta ja ihmisten todellisesta olemuksesta muuttaa elämäsi henkilökohtaiseksi rambohelvetiksi,
jossa yhden ongelman ja tilanteen selvittäminen johtaa edellistä pahempaan ahdinkoon. Ystävä
toisensa jälkeen osoittautuu viholliseksi juuri ratkaisevalla hetkellä ja hetken ehdit jo luulla jääneesi
lopullisesti nalkkiin, kunnes uusi sisäinen ohjelmointisi pelastaa sinut kerran toisensa jälkeen
takaisin elävien kirjoihin. Voit toki yrittää vedota lakiin ja oikeuteen samoin kuin kanssaihmistesi
hyvyyteen, mutta kun huomaat tuomarin istuimelle nousevan saman hepun jonka näit sinua
pettäneen porukan illanvietossa niin siinä alkavat vitsit olla vähissä. Sinun on opittava selviämään
joka ainoasta ahdingosta ja tilanteesta vain omaan vaistoosi luottaen, sillä et voi löytää ympäriltäsi
yhtään luotettavaa ystävää. Kaikkihan elävät samassa valheiden ja petosten helvetissä eivätkä he
usein itsekään tiedä mille puolelle kuuluvat sinun käymässäsi itsenäistymistaistelussa. Yksinäisen
taistelijan rooli pelottaa jokaista ihmistä sitä enemmän mitä luottavaisemmin hän on tähän asti
suhtautunut omiin silmiinsä, korviinsa ja järkeensä. Tietoisena tästä kaikki ihmiset ajallaan vanhan ja
uuden vallan eri leireihin jakavasta ajasta voit varustaa itsesi taisteluun ei hyvän vaan oman elämäsi
puolesta. Ei ole kenenkään syy ettei maailma ole sitä miltä näyttää. Et voi ottaa ketään mukaasi
minnekään, et voi luvata kenellekään yhtään mitään ilman kestämättömäksi kasvavaa ahdistusta.
Vanha valta perustuu rahaan ja tietoon uusi valta rakentuu ilon ja tunteiden varaan. Joudut tämän
jakson aikana valitsemaan puolesi ja voit olla varma että molemmat ottavat sinut riemusaatossa
omaan leiriinsä. Näillä ehkä hiukan pelottavilla, mutta totuudenmuksilla eväillä voit varustautua
tämän maailmanajan kovimpaan ikäkausikriisiin elämässäsi. Onnea matkaan valitset sitten kumman
leirin tahansa, sillä molemmilla on yhtä tärkeä merkitys nyt käytävässä taistelussa. Tässä sodassa ei
ole voittajia eikä häviäjiä ja lopulta kaikkien on siihen osallistuttava tavalla tai toisella. Pidä hyvää
huolta itsestäsi niin tulet selviämään ehjin nahoin tästä kahakasta. Muista huolehtimiseen sinulla ei
ole varaa, sillä jos sinulle käy huonosti niin silloin käy heillekin.

10.10.2018 Mars avautuva sekstiili Neptunus ✰

Alkaa: 6.10.2018 Päättyy: 14.10.2018
Marsin sekstiili syntymäkarttasi Neptunukselle on kuin pieni lottovoitto kaikelle luovalle ja
intuitiiviselle toiminnalle. Kysymyksessä on palkkiojakso muutamien viimeksi kuluneiden kuukausien
ajalta kaikista intuitiosi pohjalta aloittamistasi ja toteuttamistasi asioista. Alitajunnan äänen
kuunteleminen ei koskaan ole helppoa, mutta kosmisen järjestyksen kannalta se on äärimmäisen
tärkeää ja siksi tällainen palkkioaika palkitsee sinua parhaimmillaan ihmeellisillä ja onnekkailla
sattumilla siellä missä olet rohkeimmin käyttänyt hullua luovuuttasi. Jotain uutta ja mielikuvitustasi
ruokkivaa säpinää on nyt tarjolla, joten mitähän jos laittaisit silmäsi kiinni ja alkaisit sitten katsella
tätä maailmaa voittajan näkökulmasta, jolloin sinulle osuvat voitot pysähtyisivät oikeaan
osoitteeseen. 
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13.10.2018 Chiron avautuva neliö Venus ✯✯✯✯✯

Alkaa: 12.9.2018 Päättyy: 27.10.2018
Tämä Chironin haasteellinen transiitti syntymäkarttasi Venukselle aiheuttaa kovaa painetta
sellaisissa ihmissuhteissa, joissa et voi toteuttaa alitajuista pyrkimystäsi jatkuvaan henkiseen
kehitykseen. Olet saattanut pyrkiä rakkauselämässäsi ideaaliseen ymmärrykseen toista ihmistä
kohtaan. Välttäessäsi tuottamasta hänelle pettymyksiä olet mahdollisesti rajannut oman elämäsi niin
ahtaaksi, ettei se anna sinulle enää muuta kuin kasvavaa ahdistusta. Tyypillinen piirre tällaiseen
kriisiin ajautumisesta on pakeneminen näennäisten velvollisuuksien, töiden tai harrastusten
maailmaan niin tehokkaasti ettei aika riitä keskinäisten ongelmien selvittämiseen. Tämän jakson
aikana tulet äärimmäisen tietoiseksi omasta tunne-elämästäsi eikä sinulla ole mahdollisuutta jatkaa
henkistä luovuuttasi rajoittavaa elämää. Elämä pakottaa sinut rakastamaan itseäsi ja tekemään
ratkaisusi sen perusteella. Kipu käy niin suureksi, että et pysty enää asettamaan toista etusijalle
vaan sinun on huolehdittava omasta hyvinvoinnistasi. Itsensä rakastaminen edellyttää rohkeutta
hyväksyä siitä toiselle ihmiselle aiheutuva kipu ja tuska päivittäisessä elämässä. Jokainen meistä on
täällä vapautumassa omista peloistaan ja yksi auttamisen muoto on antaa toiselle mahdollisuus
pelkojensa kohtaamiseen. Jos joku pelkää jätetyksi tulemista, ainoa mahdollisuus auttaa on antaa
hänelle tuo kokemus uudelleen ja uudelleen kunnes pelko on hävinnyt. Jos itse elät menettämisen
pelon alaisuudessa, merkitsee tämä jakso sinulle itsellesi tuon pelon kohtaamista ja siitä
parantumista.

25.10.2018 Mars avautuva sekstiili Merkurius ✯✯✯✯

Alkaa: 21.10.2018 Päättyy: 28.10.2018
Sikäli kun asiat elämässäsi ovat edes suurin piirtein kohdallaan niin voit tuntea tällä aikajaksolla
itsesi voimalliseksi niin sanoissa kuin teoissa. Kaikki sellaiset ajatukset ja ideat, joita olet aikoinaan
uskaltanut lähteä omaehtoisesti viemään eteenpäin, saavat nyt yllättävää menestystä ja tukea
osakseen. Palikat loksahtelevat loistavasti paikoilleen kaikissa pyrkimyksissäsi, joiden
toteuttamisesta pystyt aidosti nauttimaan. Nyt kannattaa keskittyä ihan tosissaan kaikkeen, mikä
tuntuu kulkevan ja jättää suosiolla kaikki vähänkään vastentahtoinen ja velvollisuuksiin perustuva
touhuaminen niin minimiin kuin mahdollista. Sinulla on mahdollisuus ottaa todellisia harppauksia
eteenpäin kaikissa itsellesi tärkeissä ja hyvältä tuntuvissa asioissa, joten käytä ihmeessä myötätuuli
hyväksesi kun sitä kerrankin sattuu olemaan. Asiat jotka nyt menevät putkeen tulevat siivittämään
sinut jatkossa aina vaan parempaan menestykseen.

25.10.2018 Mars avautuva sekstiili Kuu ✯✯✯✯

Alkaa: 21.10.2018 Päättyy: 28.10.2018
Marsin sekstiilitransiitti Kuulle antaa sinulle muutaman päivän aikaa pistää kotiin, asumiseen ja
perhe-elämään liittyviä asioita vauhdilla parempaan järjestykseen. Sydäntäsi lähellä olevat
muutokset ja uudistukset onnistuvat nyt yllättävän helposti, joten älä jää miettimään vaan pistä
hanskat heilumaan. Pienimmätkin sinua ilahduttavat seikat tulevat näyttelemän tärkeää osaa
tulevaisuutesi kotielämään liittyvissä asioissa, sillä kaikki mikä nyt ilahduttaa sinua tulee jäämään
sielusi vilja-aittaan tämän ja tulevien elämiesi hedelmäsadoksi. Älä etsi liian dramaattisia käänteitä
tällä kertaa, sillä niille on olemassa ihan oma aikansa. Taulut seinälle, matot uusiksi, kirjahylly
toiselle seinälle tai vaatekomeron siivoaminen ovat kaikki täysin kelvollisia merkkejä tämän ajan
tehokkaasta hyväksikäytöstä. Jos sinulla on paine suuremman luokan muutoksiin, niin eipä
niillekään ole mitään estettä. Pääasia että teet jotakin sellaista, josta sinulle tulee hyvä mieli. 

31.10.2018 Mars avautuva sekstiili Aurinko ✯✯✯✯

Alkaa: 27.10.2018 Päättyy: 4.11.2018
Kaikki todellisten henkisten päämääriesi mukaiset pyrkimykset ottavat nyt oikein hyvin tuulta
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purjeisiin ja tulet saamaan monelta taholta epäsuoraa tukea kaikille sellaisille projekteille, joista
tunnet olevasi sydänjuuriasi myöten innostunut. Tätä jaksoa ei kannata haaskata miettimiseen, sillä
jokainen ilolla ja innostuksella ottamasi uusi askel tuo tullessaan valtaisaa menestystä niin
henkisellä kuin taloudellisellakin sektorilla. Sinun ei tarvitse huolehtia muusta kuin että varmasti
nautit jokaisesta asiasta, jonka parissa puuhastelet ja vauhtia tulee riittämään ainakin pariksi
kuukaudeksi eteenpäin. Tämä on myös erittäin hyvä jakso kaiken mahdollisen luovuutesi
vaivattomaan ja onnistuneeseen toteuttamiseen, joten älähän säilyttele kynttilääsi vakan alla.
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Marraskuun transiitit

Marraskuun voimakkain ohitus on:

6.11.2018 Uranus avautuva kolmio Venus

Uranus kuuluu kosmisiin planeettoihin ja sen vaikutus kohdistuu vapauttavana kaikkeen paikoilleen
pysähtyneeseen elämässämme. Uranus tekee aina kolme ohitusta ja sen vaikutus alkaa noin 3
kuukautta ennen ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja päättyy 3 kuukautta viimeisen jälkeen.

6.11.2018 Uranus avautuva kolmio Venus ✯✯✯✯✯✯

Alkaa: 5.9.2018 Päättyy: 7.12.2018
Tämä on aikaa joka saa ihmisen kuin ihmisen säteilemään aivan uudella tavalla ja niinpä sinäkin
tämän jakson aikana tulet ihastumaan asioihin joiden et koskaan uskonut kuuluvan elämääsi.
Arvomaailmasi raikkaan uudistumisen myötä tulet tapaamaan hyvin kiinostavia ihmisiä monissa eri
tilanteissa. Jos olemassa oleva parisuhteesi on vähääkään jämähtänyt vanhoihin uomiinsa tulet
varmasti kohtaamaan aivan uudenlaista elämää tarjoavia puolisoehdokkaita. Tasoeron ollessa
vähääkään suurempi ei sinulle tuota nyt suuriakaan ongelmia tehdä radikaaleja uudistuksia
ihmissuhteissasi. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ajan laatu tarjoaa vain mahdollisuuden ja sinun
on tehtävä siitä totta ottamalla vastaan kaiken sen ilon ja hauskuuden jota sinulle nyt tyrkytetään.
Tarjolla olevista hauskuuksista kannattaa muistaa, että ne ilmenevät salamannopeasti ja
varoittamatta, jolloin sinun tulee olla valmis lähtemään leikkiin silloin kun se alkaa eikä yhtään
myöhemmin. Jos siis elät kovin rajoittuneessa tilanteessa etkä ole tähän asti pystynyt ylläpitämään
omaa arvomaailmaasi niin suurin osa sinulle varatuista ilon ja onnen hetkistä menee ohi ilman että
ehdit edes huomata niitä. Sinulla on voimakas sisäinen tunne siitä, että jotain sinulle tärkeää on
tapahtumassa ja ellei sinulla ole riittävästi tilaa ottaa tätä jotakin vastaan, tunnet olosi levottomaksi ja
tyytymättömäksi. Jos näin on niin voit lähteä tietoisesti irrottautumaan ahtaaksi käyneestä
rakkauselämästäsi ja uudet mahdollisuudet ovat välittömästi edessäsi.

9.11.2018 Mars avautuva sekstiili Nousumerkki ✯✯✯✯

Alkaa: 5.11.2018 Päättyy: 13.11.2018
Kaiken aloittamisen ja toteuttamisen kannalta tämä on varsin suotuisaa aikaa, sikäli kun voit
täysipainoisesti toteuttaa ainutlaatuista persoonallisuuttasi. Omasta itsestäsi ja puhtaasta tahdostasi
lähtevät asiat ovat jollain tavalla alitajuisessa ohjauksessasi, eikä sinun tarvitse tietoisesti ponnistella
viedäksesi niitä eteenpäin. Pikemminkin päinvastoin, sillä monet asiat tuntuvat nyt toteuttavan itse
itseään ikäänkuin palkkioksi päivittäisestä kyvystäsi päättää itse tekemisistäsi. Ellei sinulla ole
tällaista omista asioistasi päättämiskykyä hallussasi, ei tämäkään jakso voi sitä tuoda tullessaan, ja
aika menee ohitse juurikaan muista päivistä erottumatta.
Samanaikainen sulkeutuva kolmio deskendentille tuo myöskin tukea uusille aloituksille ja
omaehtoiselle tekemiselle parisuhteen ja ihmissuhteiden sektorilla. Tämä jakso on palkkiota
ennenkaikkea kyvystäsi oivaltaa läheisissä ihmissuhteissa esiintyvät ongelmat viestinä omasta
persoonallisuutesi vastaisesta käyttäytymisestä. Sikäli kun sinulla on aivan lähimenneisyydessä noin
vuoden sisällä ollut voimaa ja rohkeutta olla syyttämättä ihmisiä tai ympäristöä huonosta olostasi,
saat nyt aivan yhtä yllättävää tukea ja ymmärrystä osaksesi monilta läheisiltä ihmisiltä, joilta et sitä
olisi osannut lainkaan odottaa. Jos fyysisesti lähin ihmissuhteesi on pahasti lukossa, toteutuu tämä
jakso uusien ihmissuhteiden ja joskus jopa melkoisten ihastumisten välityksellä. Ota vain rohkeasti
vastaan kaikki se apu ja tuki, jota nyt tarjotaan, sillä kaiken sen olet omalla ymmärrykselläsi
ansainnut.

16.11.2018 Mars avautuva sekstiili Venus ✯✯✯✯
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Alkaa: 12.11.2018 Päättyy: 20.11.2018
Marsin sekstiili Venukselle lupailee elämääsi kiinnostavaa ja nautinnollista aikajaksoa, jonka aikana
tunnet itsesi voimakkaammaksi ja itsevarmemmaksi kuin normaalisti. Tämä aika on eräänlainen
palkinto kaikista niistä asioista, joista olet viimeisten kuukausien aikana rohjennut nauttia oikein
kunnolla. Nyt ei sitten tarvita sen suurempaa rohkeutta, sillä nämä sekstiilin mukanaan tuomat
hedelmät putoilevat kypsinä syliisi tietysti vain sinun suostumuksellasi. Monenlaista kivaa on aivan
varmasti tarjolla, kunhan vain avaat sille silmäsi. Näihin hauskoihin ja nautinnollisiin hetkiin on
kätkettynä aarrekartta, joka jatkossa tulee johdattamaan sinut aidon rakkauden lähteelle. Käytä
ihmeessä tämä suosiollinen aika hyväksesi ja uskalla ihan tietoisesti hakeutua sinulle tärkeiden ja
arvokkaiden asioiden pariin joko ihan tosissaan tai sitten täydellisessä hurlumhei hengessä.
Tärkeintä on että löydät jotain kivaa itsellesi; mitä enempi sen parempi.

16.11.2018 Jupiter yhtymä Mars ✯✯✯✯✯

Alkaa: 16.10.2018 Päättyy: 30.11.2018
Ellei ole tottunut katselemaan elämää välitöntä elämänpiiriään laajempana, kaikkialle yltävänä
katkeamattomana tapahtumien ketjuna, ei ole helppo ymmärtää kuinka suuri merkitys jokaisella
teolla, askeleella ja jopa mielenliikkeellä on kosmiselle luomistapahtumalle. Jotta pikkuhiljaa
jokainen meistä pääsisi jyvälle elämän todellisista vaikuttimista ja omista mahdollisuuksistaan
rakentaa itselleen juuri haluamansa tulevaisuus, annetaan meidän käteemme kerran kahdessatoista
vuodessa taikasauva. Taikasauva jonka liikkeet mukailevat joka ainoata ottamaamme askelta tämän
transiitin vaikutusaikana. Sinulla on nyt mahdollisuus päästä testaamaan tällaista aikaa omassa
elämässäsi. Kaikki niin isommat kuin pienemmätkin asiat joita teet ja toteutat sisäisen ja ulkoisen
innostuksen vallassa tämän jakson aikana, tulevat etenemään uskomattomalla vauhdilla tuoden
tullessaan menestystä, ystäviä ja vaikutusvaltaa. Elämän lottovoitto on nyt luvassa kunhan vain
muistat jättää kupongin kioskille. Tosikoille kerrottakoon että kysymyksessä on tuhat kertaa
enemmän kuin rahapelistä saatava onni ja autuus, joten ei kannata hakea puolen millin lainaa ja
sijoittaa sitä mihinkään uhkapeliin. Varmana vihjeenä voin kuitenkin kertoa, että kaikki mistä oikein
palavasti innostut ja jolle läheisesi näyttävät ehdottomasti punaista valoa tulee tuottamaan sinulle
moninkertaisen palkkion luottamuksesta omiin välittömiin fiiliksiisi. Ongelmana onkin saada ideasi
toteutusasteelle saakka, sillä mitä kovempi ja antoisampi juttu on vireillä sitä rankemmat reaktiot
sinua läheistesi taholta odottavat. Älä silti heitä koko hommaa mielestäsi, sillä tulevien 12 vuoden
kaikki touhusi tulevat toimimaan sillä volyymilla, jonka nyt saat aikaiseksi. Ohjeeni onkin hyvin
selkeä ja yksinkertaisen karkea pienempienkin aivojen ymmärtää: Laita pumpulit korviisi ja laput
silmillesi äläkä suostu kuuntelemaan mitään vastaväitteitä vaan anna palaa täysillä siellä missä
vähänkin kulkee, sillä menestyksesi on taattu siellä mihin sitten päätätkin innostuksen
energiasamposi suunnata.

17.11.2018 Mars avautuva kolmio Uranus ✰

Alkaa: 13.11.2018 Päättyy: 21.11.2018
Mars kolmiossa Uranukseen antaa lyhytaikaisen mutta hyvin selkeän ja hyvältä tuntuvan näytön
siitä, että kannattaa silloin tällöin uhmata vallitsevaa järjestystä ja käytäntöä. Sikäli kun olet
uskaltautunut kaatamaan muutamia sovinnaisuuden ja tapakulttuurin raja-aikoja
lähimenneisyydessäsi niin nyt nuo toteuttamasi uudistukset ja naapureitasi kauhistuttaneet
"äkkilähdöt" tulevat osoittautumaan oikeiksi jollain merkittävällä tavalla. Äkilliset mahdollisuudet
päästä etenemään näiden radikaalisti toteuttamiesi elämän muutosten johdosta avautuu sinulle
näiden päivien aikana. Olipa kysymys sinun mielestäsi isosta tai pienestä mahdollisuudesta niin voit
olla varma, että jatkossa tämä asia tulee näyttelemään merkittävää roolia koko elämässäsi.

18.11.2018 Mars avautuva neliö Mars ✯✯✯✯

Alkaa: 14.11.2018 Päättyy: 22.11.2018
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Jatkuvassa liikkeessä olevan Marsin tehdessä neliötä syntymäkarttasi Marsiin saat varautua
melkoiseen kompasteluun kaikkialla missä liikut. Toiset kuitenkin kompastelevat selvästi enemmän
kuin toiset tämän transiitin aikana. Eniten kompastelevat ne, jotka eivät ole pystyneet pitäytymään
omassa sielunsuunnitelmassaan, vaan yrittävät viimeisilläkin voimanrippeillä toimia niin kuin muut
odottavat. Kätesi, jalkasi ja loppujen lopuksi myös aivosi pystyvät toimimaan täydellä teholla ja
tarkkuudella vain sellaisissa asioissa ja tehtävissä, jotka sinä sydämessäsi tunnet itsellesi ja
elämällesi tärkeiksi. Marsin neliön aikana sinulta katkeaa yhteys sellaisiin asioihin, joissa sydämesi
ei ole mukana ja se aiheuttaa joskus totaalisen turruttavia ongelmia, työn, harrastusten, lasten,
sukulaisten tai perheen parissa. Mitä selvemmin asiat tuntuvat takkuuntuvan jollain näistä alueista
sitä täydellisemmin olet onnistunut kadottamaan motivaatiosi juuri tuota tekemistä kohtaan. Pinnasi
palaa nyt herkemmin kuin normaalisti, sillä koet ongelmat ylipääsemättömiksi ja sorrut syyttämään
niistä muita, koska peiliin katsominen tuntuu juuri nyt liian raskaalta. Muuta pelastusta elämäsi
mielekkyyden säilyttämiseksi ei kuitenkaan ole, joten parasta lienee niellä turhat syytökset ja miettiä,
missä oma elämäsi nyt kulkee harhapolkujaan.

26.11.2018 Mars avautuva neliö Keskitaivas ✯✯✯✯

Alkaa: 22.11.2018 Päättyy: 30.11.2018
Jos kaikki ei nyt suju työelämässä suunnitelmien mukaan niin voit vain todeta sen kuuluvan ajan
laatuun, eikä sitä tarvitse alkaa sen kummemmin murehtia. Tumput suorina ei silti parane jäädä
jököttämään, sillä tulevaisuuden moni asia riippuu siitä, mitä suostut tästä ajasta ottamaan opiksesi.
Mönkään menevät vain sellaiset projektit ja tehtävät, jotka syystä tai toisesta eivät vastaa
tarkoitustaan sinun elämässäsi. Näin avautuvassa vaiheessa sinulla on vielä mahdollisuus korjata
virheesi ja suunnata energiasi hyödyllisempiin kohteisiin. Korjaaminen tapahtuu hyväksymällä
ongelmat ja vastoinkäymiset tienviitoiksi poispäin etenemisellesi haitallisista tehtävistä. Sinun ei
tarvitse rynnätä suin päin tiehesi vaikeuksien yllättäessä. Tunnusta vain, että et koe tehtävääsi
mielekkääksi, ja siksi kaikki tuntuu niin vaikealta. Oikea suunta löytyy tämän tietoisuuden kautta kuin
itsestään.
Sulkeutuva neliö keskiyölle osoittaa armotta ne kotielämän alueet, joista sinun tulee nyt päästää irti.
Haitallisimmat tottumukset, rutiinit ja velvollisuudet näyttäytyvät niin voimakkaina aggressioina ja
hankaluuksina, ettet voi jättää asioita ennalleen. Ellet sinä itse tartu tuumasta toimeen
irrottautuaksesi vääristä vastuista, tapahtuu se ympäristön tai läheistesi toimesta. Mistään
mullistavista luopumisista ei välttämättä ole kysymys, vaan pikemminkin joistakin päivittäisistä
tehtävistä, jotka tulevat hoidetuksi paremmin ilman sinua. Olisitpa vain uskonut sen jo vähän
aikaisemmin: merkit ovat kyllä olleet nähtävillä.
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Joulukuun transiitit

Joulukuun voimakkain ohitus on:

9.12.2018 Jupiter yhtymä Keskitaivas

Jupiter kuuluu sosiaalisiin planeettoihin ja se kuvaa aina elämän tarjoamia uusia mahdollisuuksia
laajentumiseen ja kehittymiseen elämäsi eri alueilla. Jupiter-energian tunnistaa innostuksesta tai
päinvastaisessa tapauksessa tyytymättömyydestä johonkin asiaan tai suunnitelmaan. Jupiter tekee
yhden tai kolme ohitusta noin 7 kuukauden sisällä. Jupiterin vaikutus tuntuu noin kuukautta ennen
ensimmäistä tarkkaa ohitusta ja noin kuukauden viimeisen jälkeen.

1.12.2018 Mars avautuva neliö Neptunus ✰

Alkaa: 27.11.2018 Päättyy: 5.12.2018
Mars tekee nyt neliötä syntymäkarttasi Neptunukselle ja tekee samalla todeksi sellaisia pahoja
aavistuksia, joita olet aikoinaan havainnut, mutta et ole ottanut niitä millään tavalla huomioon.
Jokaisella meistä on tehokas sisäinen varoitusjärjestelmä, jota seuraamalla pystymme välttämään
ainakin suurimmat pettymykset elämässämme. Kuinka hyvin sinä olet pystynyt seuraamaan omia
varoittavia signaalejasi selviää hiukan karulla tavalla tämän jakson aikana. Jotkut ajamasi asiat
takkuavat nyt aivan käsittämättömällä tavalla ilman mitään havaittavaa syytä. Mikään lopullinen niitti
näille asioille ei vielä ole kysymyksessä, mutta en kadehdi tulevaisuuttasi ellet ota näinä päivinä
kohtaamistasi pikku pettymyksistä selkeästi opiksesi. Opiksi ottaminen tarkoittaa sitä, että hyväksyt
itsesi ja oman hyväuskoisuutesi ongelmiesi ainoaksi syyksi, jolloin hankaliksi käyneet tilanteet
alkavat ihan lähitulevaisuudessa kääntyä paremmin totuutta vastaaviin uomiinsa.

2.12.2018 Mars yhtymä Jupiter ✰✰

Alkaa: 28.11.2018 Päättyy: 6.12.2018
Mars yhtymä Jupiter saattaa sinut tekemisiin sellaisten yhteiskunnallisten tahojen kanssa, jotka
pystyvät tarjoamaan sinulle mahdollisuuksia omimpien lahjojesi ja kykyjesi toteuttamiseen. Tällainen
onnekas Hannu Hanhimainen törmäys tapahtuu kuitenkin vain sellaisten tekemisten osalta, joissa
olet mukana sielullasi ja sydämelläsi, sillä vastentahtoiset tekemisesi eivät todellakaan palvele sen
paremmin sinua kuin yhteiskuntaakaan. Menestysnäkymiä on luvassa vähintään kahden vuoden
mittaiselle aikajaksolle sikäli kun näitä onnekkaita "sattumia" ilmenee. Ellei ilmene niin kannattaa
kyllä miettiä mihin oikein aikaasi kulutat.

9.12.2018 Jupiter yhtymä Keskitaivas ✯✯✯✯✯

Alkaa: 8.11.2018 Päättyy: 23.12.2018
Sinulla on tämän transiitin myötä alkamassa uran ja ammatin alueella uusi 12 vuoden mittainen
laajentumisen ja kehityksen jakso. Monia uusia mahdollisuuksia on tarjolla ja voit tuntea
sisimmässäsi niiden vetovoiman. Silti uusien haasteiden vastaanottaminen ei ole lainkaan
yksinkertaista tai helppoa, koska joudut samalla luopumaan siitä turvallisuudesta, jonka
tämänhetkinen asemasi sinulle tarjoaa. Monet jättävät tilaisuuden käyttämättä pelätessään siihen
sisältyvää riskiä, jolloin urakehitys jää polkemaan samoille sijoilleen seuraaviksi 12 vuodeksi. Ajan
laatu on joka tapauksessa otollinen ainoastaan sosiaalista elämääsi uudistaville tapahtumille ja
niihin kannattaa nyt keskittää kaikki mahdollinen huomio, sikäli kun haluat hyödyntää luonnollisena
rytminä toistuvan nousukauden elämässäsi. Ellei riskinottokykyä löydy tällä suotuisalla jaksolla,
tulevat myöhäisemmät ratkaisut olemaan todella heikolla pohjalla. Ainoana mittarina on se, mitä
todella haluat työksesi tehdä, ei mitä se taloudellisesti juuri nyt merkitsee. Innolla ja sydämellä tehty
työ palkitsee sinut tulevien vuosien aikana moninkertaisesti suhteessa siihen vanhaan ja rutiiniksi
muodostuneeseen puurtamiseen, joka saattaa nyt tuntua taloudellisesti turvallisemmalta ratkaisulta.

Astro.fi Sivu 28/32 Vuosi Elämääsi

© Seppo Tanhua Malli



Samanaikainen oppositio keskiyölle saattaa sinut tekemisiin noin kuusi vuotta sitten aloittamasi koti-
ja perhe-elämän uudistamisvaiheen kanssa. Niiltä osin, kun et ole pystynyt toteuttamaan etsivää ja
tutkivaa persoonallisuuttasi johtuen kotijoukkojen vastarinnasta, tulet nyt tuntemaan suurta
tyytymättömyyttä kaikkea kotiin ja perheeseen liittyvää sidonnaisuutta kohtaan. Sisäisen
turvallisuuden arvot muuttuvat nyt konkreettiselta tasolta henkisille tasoille, etkä voi olla tyytyväinen
siihen, että kaikki on ulkoisesti hyvin. Ainoastaan sellaiset kotiin liittyvät asiat, jotka antavat sinulle
henkistä tyydytystä ja iloa, voivat kehittyä edelleen. Ne osa-alueet, joihin nyt olet tyytymätön ja jotka
ahdistavat sinua, tulevat jatkossa vain lisäämään pahaa oloa, kunnes joku ei enää kestä ja koti
hajoaa. Voit pelastaa tilanteen kuuntelemalla ahdistustasi ja tulemalla tietoiseksi kaikista niistä kotiin
liittyvistä asioista ja ihmisistä, jotka ovat ahdistuksesi aikana läsnä. Näin tulet luonnollisesti
irrottautumaan henkistä turvallisuuttasi rajoittavista tekijöistä elämässäsi. Ellet uskalla kuunnella
pahaa oloasi ja lähteä tietoisesti korjaamaan käyttäytymistäsi, voit varautua nopeaan ongelmien
kasaantumiseen sinun ja läheistesi välille.

11.12.2018 Saturnus avautuva neliö Pluto ✰

Alkaa: 10.11.2018 Päättyy: 25.12.2018
Monet meistä ovat luonteeltaan sellaisia, että tekevät melkein mitä tahansa voidakseen välttyä
aiheuttamasta mitään tuskaa tai pelottavia tuntemuksia läheisille ihmisille. Tällainen asenne johtaa
armottomaan sekasotkuun ja umpikujaan omassa elämässä, sillä kosmisen kehityksen kannalta
jokaisen ihmisen omassa elämässään suorittamat muutokset ja uudistukset ovat aivan ehdottomia,
eikä kukaan voi vältellä niitä loputtomiin. Tämä Saturnuksen neliö syntymäkarttasi Plutolle laittaa
sinut armottomalla tavalla vastakkain omassa elämässäsi tekemättä jääneiden muutosten kanssa.
Paradoksaalista tässä tilanteessa on se, että juuri ne ihmiset joita olet halunnut säästää oman
elämäsi kustannuksella pakottavat sinut omalla käyttäytymisellään repäisemään itsesi irti liian
sitoviksi ja ahdistaviksi käyneistä olosuhteista. Useimmiten vailla mitään toteen näytettävää syytä
jotkut elämäsi osa-alueet käyvät sinulle ylipääsemättömän vaikeiksi eikä sinulle jää muuta
mahdollisuutta kuin tavalla tai toisella kaataa koko systeemi olitpa sitten tehnyt sen eteen millaisen
rupeaman hyvänsä. Koetahan nyt koota itsesi tähän urakkaan, sillä yksinäisyyden ja toivottomuuden
tunteet risteilevät sisälläsi sitä rajuimpina mitä sitovammaksi olet elämäsi rakentanut. Samaan
aikaan kun ahdistus yhtäällä käy ylivoimaiseksi näyttää muu elämä ympärilläsi loistavassa valossa
kaikkia niitä mahdollisuuksia, jotka sinulta nykyisessä rajoittuneessa elämässäsi jäävät kokematta.
Tämä yhdistelmä pitää lopulta huolen siitä, että jotain varmasti tapahtuu ennen kuin Saturnus tälla
erää jättää sinut rauhaan.

13.12.2018 Mars sulkeutuva kolmio Saturnus ✰✰

Alkaa: 9.12.2018 Päättyy: 17.12.2018
Marsin tekemä kolmio Saturnukselle tulee monin tavoin tukemaan sellaisia sitoutumisesi kohteita,
joissa olet osannut jakaa voimasi oikein ja joista näin ollen pystyt vielä nauttimaan. Sitoutumisen
kohde voi olla mikä tahansa: toinen ihminen, työ, harrastus, talonrakennus koiran koulutus jne.
Kaikki sellaiset velvoitteet, jotka kuuluvat kosmiseen elämänsuunnitelmaasi, menevät nyt vauhdilla
eteenpäin ja saat vakiinnutettua omaa paikkaasi vielä paremmin itsellesi sopivaksi. Kaikki asiat,
jotka teet rauhassa, liikaa yrittämättä, onnistuvat sinulta loistavasti tämän jakson aikana ja enkä
ihmettelisi vaikka sinua palkittaisiin jollakin konkreettisella arvonosoituksella siitä, mitä olet saanut
aikaan.

13.12.2018 Mars avautuva neliö Merkurius ✯✯✯✯

Alkaa: 9.12.2018 Päättyy: 17.12.2018
Jos pienet tapaturmat ja muut kohellukset vaivaavat sinua tällä jaksolla, niin älä katsele itseäsi liian
kriittisesti, sillä yritystä varmasti riittää enemmän kuin omaksi tarpeeksi. Joudut tällaisen jakson
aikana vastaamaan omista aikaisemmista puheistasi ja lupauksistasi, jotka eivät ole pohjautuneet
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todellisuuteen vaan optimistisiin kuvitelmiisi. Toiminnassa ovat nyt ajatuksiasi suuremmat voimat,
joiden tehtävänä on vastoinkäymisten kautta ohjata sinua pois elämällesi tarkoituksettomien ja jopa
haitallisten lupausten viidakosta. Tarkkaile siis puheitasi ja kaikkia aggressiivisia reaktioitasi, sillä ne
ovat vahvoja merkkejä eksymisestäsi sellaisten asioiden pariin, joista olet innostunut puhumaan
suulla suuremmalla.

13.12.2018 Mars avautuva neliö Kuu ✯✯✯✯

Alkaa: 9.12.2018 Päättyy: 17.12.2018
Marsin tehdessä neliötä Kuulle kuohahtelevat tunteesi tavallista helpommin kaikissa sellaisissa
kotiin, asumiseen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa, joihin olet tiedostamattasi juuttunut kiinni
siten, että henkilökohtainen etenemisesi ja kasvusi on vaarassa kokonaan pysähtyä.
Vastoinkäymiset ja sanaharkkaan johtavat erimielisyydet toimivat sinulle merkkeinä liian ahtaiksi
rakentamistasi käyttäytymismalleista, joista sinulla on mahdollisuus juuri nyt tulla tietoiseksi.
Hermostut etenkin sellaisille ihmisille, joiden edessä et uskalla olla oma edistyksellinen itsesi vaan
esität jotain roolia, joka ei millään tavalla ole sovitettavissa todellisiin tunteisiisi. Vähemmästäkin sitä
ihminen hermostuu. Tiedostamalla omat aggressiiviset reaktiosi läheisiäsi kohtaan tämän transiitin
aikana saat nopeasti selville eniten muutosta kaipaavat tilanteet ja ihmissuhteet elämässäsi.
Muutoksen laatu selviää vasta sitten kun ongelmakohta on ensin tiedostettu, joten aloita viisaasti
tarkkailemalla itseäsi.

18.12.2018 Mars avautuva neliö Aurinko ✯✯✯✯

Alkaa: 14.12.2018 Päättyy: 22.12.2018
Marsin neliötransiitti Auringolle saa sinut aivan varmasti tuskailemaan kaikkien sellaisten asioiden
kanssa, jotka eivät tue henkisiä päämääriäsi ja henkistä kasvuasi, sillä sen verran painavia
vastoinkäymisiä on luvassa tämän jakson aikana. Ongelmat kohdistuvat nyt sellaisille alueille, joiden
itse uskot kuuluvan omaan kehitykseesi ja joissa uskot menestyväsi. Kysymys ei kuitenkaan ole
välttämättä kokonaan vääristä valinnoista tai väärästä suunnasta, sillä usein pelkällä toimintatapojen
muutoksella voi saada hankaluuksien pilvet väistymään tavoitteittesi edestä. Jos sinulla on rohkeutta
asettaa kaikki hankaluuksia kohtaavat ja lupaavilta tuntuneet projektit kyseenalaisiksi tämän jakson
aikana niin tulet melkoisella varmuudella keräämään suuren palkkion tarkkaavaisuudestasi.
Jokaisen elämällesi ja kehityksellesi vahingollisen osa-alueen tai toimintamallin tilalle tulee tällöin
löytymän varsin nopeasti monin verroin parempi ja menestyksekkäämpi uusi mahdollisuus aivan
kuin itsestään.

19.12.2018 Jupiter avautuva sekstiili Pluto ✰

Alkaa: 18.11.2018 Päättyy: 2.1.2019
Oman kosmisen osuutesi suorittaminen jatkuvasti menossa olevassa luomisprosessissa on samalla
sinun ainoa elämäntehtäväsi, joka antaa todellisen tarkoituksen elämällesi. Lapsesta pitäen olet
tiennyt mitä milloinkin haluat ja jos vanhempasi ovat olleet viisaita he ovat laittaneet sinut aina
vastaamaan valinnoistasi. Viimeistään aikuistuessasi sinun on ollut pakko oppia että tehtyjä valintoja
ei koskaan voi peruuttaa eikä niistä voi valittaa kenellekään, koska ne ovat omia valintojasi.
Elämäntehtäväsi suorittamisen kannalta valinnalla on aina vaan ratkaisevampi merkitys, sillä kukaan
toinen ihminen koko maapallolla ei voi olla tietoinen sinun tehtävästäsi tai aikataulustasi. Jos olet
tähän mennessä pystynyt tekemään itsenäisiä päätöksiä sen verran, että sinulla on vähintään yksi
sellainen täysin oma asia elämässäsi, josta et ole valmis minkään uhkausten edessä luopumaan ja
jota voit koko ajan toteuttaa itsenäisesti ja riippumattomasti niin nyt sinulle koittavat loistokkaat ajat.
Kaikki sellaiset suunnitelmat ja projektit, joiden ehdottoman päätösvallan olet pystynyt säilyttämään
itselläsi kokevat nyt niin valtaisaa menestystä, että sinulla riittää tekemistä pysyäksesi vauhdissa
mukana. Samalla kun pääset nauttimaan menestyksen ja suosion makeaa nektaria avautuvat
sinulle ovet haaveittesi kaikkein pyhimpään. Uusia tarjouksia ja mahdollisuuksia suorastaan sataa
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eteesi ja tästä tulvasta sinun on osattava valita se joka sinua itseäsi eniten kiehtoo ja johon nykyiset
resurssisi riittävät. Jos otat ainoaksi valintakriteeriksi sen, että se mitä alat tekemään on alusta
alkaen hauskaa ja mielekästä niin väärän valinnan mahdollisuutta ei ole olemassa. Älä missään
tapauksessa erehdy tällaisena aikana kyselemään tai kuuntelemaan muiden mielipiteitä, sillä se on
varmin tapa menettää ne etuudet, joita sinulle nyt on jaossa.

22.12.2018 Jupiter yhtymä Neptunus ✰

Alkaa: 21.11.2018 Päättyy: 5.1.2019
Mediaalinen ja alitajuinen herkkyytesi on tämän jakson aikana huippuvireessä siitä yksinkertaisesta
syystä, että sinulle tarjotaan nyt paikkaa uuden ajan tietäjien joukossa. Luonnolliset kykysi
telepatiaan, selvänäköisyyteen ja enneuniin vahvistuvat niin voimakkaiksi, että pystyt niiden avulla
luomaan itsellesi kokonaan uuden elämän niin halutessasi. Kaikki sinulle nyt tarjottavat uudet
mahdollisuudet, joihin uskallat lähteä mukaan pelkän lapsellisen innostuksen ja alitajuisten
tuntemustesi ajamana, tulevat jatkossa nostamaan sinut menestyksen vauhdilla eteneville rattaille.
Tämä Jupiter-jakso aloittaa elämässäsi uuden 12 vuoden mittaisen aikakauden jonka koko elinkaari
rakentuu tällä jaksolla tekemiesi ratkaisujen varaan. Nyt kannattaa hiukan jopa ahnehtia, sillä kaikki
asiat, joista vähänkään pääset jyvälle tulevat jäämään pysyviksi voimavaroiksesi tulevalle
intuitiivisen menestyksen 12vuotis kaudelle. Ilmaiseksi tähän kelkkaan ei tietenkään pääse
hyppäämään, sillä voidaksesi seurata alitajuntasi usein täysin järjenvastaisia ohjeita tulee sinun
pystyä tietoisesti irrottautumaan kaikkien sinua lähellä olevien ihmisten ohjauksesta ja
määräysvallasta. Tähän ei vielä moni pysty ja sikäli kun kuulut tähän suureen enemmistöön niin
tämä aika palvelee sinua valtavasti jo pelkästään sillä, että pystyt tiedostamaan miksi menestys ei
tahdo pysähtyä sinun kohdallesi. Jatkossa alitajuntasi tulee varsin nopeassa tahdissa vapauttamaan
sinut kaikista vielä tällä hetkellä menestystäsi ja luovuuttasi rajoittavista tekijöistä.

25.12.2018 Saturnus sulkeutuva sekstiili Jupiter ✰✰✰

Alkaa: 24.11.2018 Päättyy: 8.1.2019
Jokainen menestyksellä ottamasi askel tässä elämässä tukee omalla tavallaan kosmista
kehityssuunnitelmaa maapallolla ja siksi on niin tärkeää että jokainen ihminen pystyisi seuraamaan
ja toteuttamaan omaa menestystarinaansa. Mitä suuremmassa määrin olet pystynyt valjastamaan
todelliset lahjasi ja kykysi palvelemaan henkilökohtaista menestymistäsi elämässä sitä
loistokkaammat puitteet tämän ajan myötä avautuvat kaikelle missä olet mukana innolla ja
sydämellä. Onnekkaat ja menestystä tuovat tapahtumat osuvat jokapäiväisen elämäsi eri vaiheisiin
siten että huomaat niiden vaikutuksen vasta viikkojen ja ehkä kuukausienkin kuluttua.
Parhaimmillaan tämän ajan mukanaan tuomat tapahtumat luovat pohjan todella huikealle ja
pitkäaikaiselle menestykselle valitsemallasi uralla. Ellet ole tähän mennessä vielä osannut
hahmottaa sellaista aluetta, jolla haluat toteuttaa itseäsi ja päästä eteenpäin niin nyt kannattaa pitää
silmät ja korvat auki, sillä monia juuri sinulle sopivia mahdollisuuksia on näiden päivien aikana
tarjolla. Tilaisuuksiin tarttuminen edellyttää kuitenkin melkoista rohkeutta, sillä tähänastisista
velvollisuuksistasi luopuminen ei ole mitään leikkiä vaan totista taistelua oikeuksiesi puolesta.

26.12.2018 Mars avautuva neliö Nousumerkki ✯✯✯✯

Alkaa: 22.12.2018 Päättyy: 30.12.2018
Moni kokee tämän lyhyen jakson negatiivisena ja vastenmielisenä, koska sille on tyypillistä
persoonalliseen käyttäytymiseen kohdistuvat hankaluudet ja vastoinkäymiset. Kannattaa tässä
yhteydessä muistaa Marsin tarustoa sotaa lietsovana jumalana siellä, missä taistelu syttyi. Näin
sinäkin kohtaat tällaisena aikana niitä osia itsestäsi ja persoonallisuudestasi, joita toteutat
taistelemalla todellisia tavoitteitasi ja päämääriäsi vastaan. Jos olet valjastanut persoonasi
palvelemaan muiden odotuksia ja vaatimuksia, kohtaat nyt elämässäsi monia näihin asioihin liittyviä
hankaluuksia. Monet hyvää tarkoittavat aloitukset kariutuvat tai ne käsitetään aivan väärin, etkä
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takuulla voi parantaa tilannetta väittelemällä tai muita syyttämällä.
Samanaikainen sulkeutuva neliö deskendentille pistää sinut näinä päivinä vastakkain läheisten
ihmissuhteiden kanssa, joita et ole uskaltanut toteuttaa rehellisesti ja riittävän itsekkäästi. Saat nyt
vastaasi kaikki ne velvoitteet ja vastuusi, jotka olet ottanut kantaaksesi rakastettuasi miellyttääksesi
vastoin todellista tahtoasi. Parisuhteeseen ja läheisiin ihmissuhteisiin liittyvät ylimääräiset velvoitteet
eivät nyt ota toimiakseen sitten millään ilveellä. Kohtaat ehkä useitakin tilanteita, joissa sinun on
tunnustettava kyvyttömyytesi vastata harteille ottamistasi velvoitteista. Uskalla nyt luovuttaa
suosiolla ja jätä ylivoimaiset vastuut tietoisesti hoitamatta, ellet halua vielä selvempiä näyttöjä.

26.12.2018 Jupiter sulkeutuva neliö Jupiter ✰✰✰

Alkaa: 25.11.2018 Päättyy: 9.1.2019
Elämässäsi vaikuttaa kaksi keskenään ristiriitaista ympäristötekijää. Kosminen tekijä tarjoaa
jatkuvasti mahdollisuuksia osallistua oman henkisen kehityksesi kannalta merkittäviin ja elämän
tasoasi kohottaviin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin yhdistyksiin tai yrityksiin. Toinen tekijä on ihmisen
kehittämä valtakoneisto, joka tarjoaa sinulle tuleviin voittoihin ja tulevaan taloudelliseen
menestykseen perustuvia hyvin houkuttelevia tilaisuuksia. Jälkimmäinen ei koskaan pysty
lunastamaan lupauksiaan sillä henkinen ja kosminen kehitys ei tunne huomista ja siksi mikään
taloudellinen menestys tai voitto ei saa sinua tuntemaan oloasi tyydyttäväksi. Maallisen pääoman
ihminen tulee aina menettämään, mutta henkinen pääoma ei koskaan voi kadota tai pienentyä; Se
voi vain kasvaa. Tämä aikajakso paljastaa sinulle pettymysten muodossa sellaiset yritykset,
taloudelliset koneistot ja systeemit, jotka ovat saaneet sinut sitoutumaan taloudelliseen valtapeliin ja
henkiseen mafiaan katteettomilla lupauksilla elämänlaatusi parantumisesta. Tavalla tai toisella
tunnet valtavaa tyytymättömyyttä tällaisten asioiden ja niihin liittyvien velvoitteiden parissa, koska
luvattuja voittoja ja luvattua menestystä ei näy eikä kuulu.
Tällaisena aikana sinulle tullaan myös melkoisella varmuudella tarjoamaan toista edellisen kaltaista
mahdollisuutta, joka vain on esittelijänsä mukaan paljon parempi ja tuottoisampi. Pettymyksen ja
tyytymättömyyden kaihertaessa mieltäsi olet helposti narrattavissa mukaan millaiseen
pellehyppelyyn hyvänsä. Mitään tilaisuuksia ei kannata suoralta kädeltä tyrmätä, mutta kannattaa
miettiä missä oikein olet menossa ja mitä todella haluat elämälläsi tehdä.
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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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