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

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

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

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

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

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

Toivottavasti tämä laatimani selvitys karttasi aspekteista antaa sinulle eväitä itsesi ymmärtämiseen,
vaikka teksti varmasti tuntuu alussa hiukan vaikeaselkoiselta. Parin lukemisen jälkeen on moni asia
jo paljon selvempi.
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Mitä aspekteja sinulla on eniten

Aspekti: kolmio, 8kpl

Kovin suurta tungosta ei takuulla ole siihen onnekkaitten Hannu Hanhien joukkoon, johon tämä
aspektipainotus sinut oikeuttaa. Ilman todella kovaa työtä ja rankkoja kokemuksia edellisten elämiesi
aikana tällainen ei voisi olla mahdollista. Siksi onkin olennaisen tärkeää oivaltaa että olet todella
ansainnut kaiken sen hyvän, mitä elämä tällä kertaa pystyy sinulle tarjoamaan. Meitä onnettomia
Aku Ankkoja vain riittää niin valtavasti pyörimään jaloissasi, että kiusaus jakaa onnesi onnettomille
saattaa käydä ylivoimaisen suureksi. Tässä se onkin sinun elämäsi pahin sudenkuoppa, sillä
kumartuessasi auttamaan maan vaivaisia heidän pienissä ongelmissaan, unohdat nopeasti miltä
tuntuu lentää paratiisista toiseen matkan vaaroja uhmaten ja jatkuvasta seikkailusta nauttien. Sinä
olet oman tunkiosi monilta osin siivonnut ja madonlukusi lukenut edellisessä inkarnaatiossasi ja vain
siksi sinulla on nyt oikeus levittää siipesi yhtenä harvoista valituista. Muiden ihmisten mustasta
kateudesta huolimatta sinun tulee antaa heille mahdollisuus saavuttaa ne oivallukset, jotka sinä olet
jo löytänyt. Se voi onnistua vain mutaa tonkimalla ja omista virheistään oppien, joten älä kuvittele
tekeväsi päivän hyvää työtä jäädessäsi auttamaan itsensä pulaan saattanutta ystävääsi pois
ahdingosta moninaisten lahjojesi avulla. Kiittämättömyys tulee olemaan vaivannäkösi ainoa palkka,
sillä luoja ei säästä ketään tekojensa seurauksilta ja siksi sinun uhrautumisesi ei tuo ystävällesi
toivottua tulosta vaan saattaa hänet entistä pahempaan ahdinkoon. Anna siis palaa ja nauti tästä
elämästä täysin siemauksin. Lentämällä pääset pitkälle.
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Karttasi erikoiskuviot

LEIJA

Leija muodostuu kultaisesta kolmiosta ja pikkukolmiosta, joiden kärkiplaneettoja yhdistää oppositio.
Tämä on jo erittäin harvinainen löytö astrologisella kartalla, joten lienee syytä suhtautua tähän
asiaan suurella kunnioituksella ja kiitollisuudella. Symbolisesti kartaltasi löytyy "siivet", joilla voit
leijailla aivan omiin korkeuksiisi niin elämisen laadussa kuin haasteellisuudessakin. Näin suuret
valmiudet aiheuttavat valtavaa painetta sisälläsi ellet uskalla elää täysillä. Kaikki sellaiset asiat,
joista nautit ja olet aidosti kiinnostunut tulevat aina onnistumaan yli odotustesi, kunhan uskallat
toteuttaa ne täysin omalla tavallasi ja omalla aikataulullasi. Jos annat kenenkään muun tarttua leijasi
naruihin niin tuho on varma ja totaalinen sillä kertaa. Sinulla on kuitenkin aina uusi leija odottamassa
sopivaa tuulenvirettä niin kauan kun elämässäsi riittää vuosia. Moni leijan omistaja myy valmiutensa
muiden käyttöön ja kokee siksi elämänsä vähintään tylsäksi ja ikäväksi ellei suorastaan
ahdistavaksi. Leijaa koossapitävään oppositioon kannattaa kiinnittää huomiota, koska se on tämän
kuvion ainoa haasteellinen aspekti. Kun pystyt tämän opposition hoitelemaan kotiin niin leija onkin jo
paljon valmiimpi lentämään. Seuraavat tulkinnat ovat leijasi eri osatekijöistä syntyviä. Luo niistä oma
kokonaisvaltainen kuva ja pistä sen mukaisesti uusi vaihde päälle elämässäsi ellei se vielä tähän
mennessä ole ollut "pykälässä".
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LEIJA: KULTAINEN KOLMIO

Kartallesi rakentuva tasasivuinen kolmio on yksi toivotuimmista kuvioista astrologisella kartalla, sillä
se kertoo kolmesta tai useammasta keskenään suuressa harmoniassa olevasta planeetasta, joiden
valmiudet yhdistämällä muutat kullaksi kaiken mihin satut koskemaan. Omistushalu on yksi
pahimmista vihollisistasi etenkin ihmissuhteiden alueella, sillä tämä kuvio takaa täyden oikeuden
säilyttää riippumattomuutesi kaikissa olosuhteissa. Koska et tarvitse muiden apua onnistuaksesi
kaikessa mihin ryhdyt, tuntee sinuun ihastunut ihminen itsensä erittäin turvattomaksi ja pyrkii siksi
sitomaan sinun voimasi omalla avuttomuudellaan. Sinulle on naurettavan helppoa pitää toista
ihmistä pystyssä ja sen lisäksi elää itsekin jopa siedettävää elämää. Sisällesi useiden elämien
aikana kehittyneet valmiudet ja mahdollisuudet etsivät kuitenkin jatkuvasti kasvavalla paineella uusia
ilmentymismuotoja eikä mikään saa sinua lopulta pidettyä aisoissa. Ennemmin tai myöhemmin saat
sellaisen heureka elämyksen jostain asiasta ettei siinä yksi avo- tai avioliittokaan paljoa paina. Jos
elämäsi siis maistuu puulta niin kysymyksessä ei ole mikään muu kuin tukahdutettu valmius
jatkuvaan etenemiseen ja menestymiseen elämässäsi. Seuraavat aspektitulkinnat valottavat tämän
kultaisen kolmion eri olemuspuolia, joten ota niistä ajoissa onkeesi.

Venus sulkeutuva kolmio Kuu

Tämä planeettapari symboloi alitajuisten reaktioiden ja rakkauden kokemisen keskinäistä suhdetta
ihmisen elämässä. Sinulla on kyky muuntaa itsellesi tärkeät ja arvokkaat asiat osaksi kiinteää
elämääsi niin ettei se tuota kenellekään suurempia ongelmia. Voit olla oma viehättävä itsesi ilman
vastareaktioita kotiväeltäsi tai muilta sinulle tärkeiltä ihmisiltä.

Uranus avautuva kolmio Kuu

Kuun kuvatessa sielua ja sitä kautta niin sisäistä kuin ulkoistakin turvallisuutta, edustaa Uranus
jatkuvasti tapahtuvaa uudistumista sielusi maisemassa. Kysymyksessä on aina vapauden ja
riippumattomuuden säilyttäminen ehtona toimivalle perhe-elämälle. Ymmärryksesi ihmisten tapaan
reagoida ja käyttäytyä täysin oman etunsa vastaisesti juontaa juurensa edellisten elämiesi aikana
käymästäsi taistelusta oman sielusi vapauden puolesta. Osaat käyttäytyä yllättävissä ja vaikeissa
tilanteissa itsesi kannalta oikealla tavalla, koska näet hankalaksi heittäytyneen osapuolen käyvän
samaa taistelua, jonka itse olet voittanut. Osaat katsoa asiaa toisen näkökulmasta ja ymmärrät että
ristiriita on vain hänen mielensä tuotetta ja että asia on hoidettavissa kuuntelemalla miten hän
haluaisi nyt toimia. Tiedostat tätä kykyäsi niin paljon, että voit käyttää sitä hyväksesi elämäsi
jokapäiväisissä ratkaisuissa. Siksi sinulla on erittäin hyvät mahdollisuudet luoda itsellesi kaikkien
vapautta kunnioittava ja helposti muuttuviin olosuhteisiin sopeutuva kotielämä.

Uranus sulkeutuva kolmio Venus

Hankittuasi edellisissä elämissäsi kyvyn vain seurata odottamattomia tapauksia rakkauselämässä ja
sen seurauksena saavuttaa jotain aivan ihanaa, osaat tässä elämässäsi luottaa sekä omiin
tunteisiisi että yllättäviin käänteisiin kaikissa ihmissuhteissa. Tästä syystä sinut koetaan erittäin
miellyttävänä ja puoleesi vetävänä ihmisenä etenkin vastakkaisen sukupuolen taholta, mutta myös
kaikessa muussa kanssakäymisessä lähelläsi olevien ihmisten kanssa. Avoimmuutesi muita ihmisiä
kohtaan aiheuttaa monille pettymyksiä heidän kuvitellessaan käytöstäsi henkilökohtaisen
kiinnostuksen osoitukseksi. Sinuun on äärettömän helppo rakastua, mutta kanssasi eläminen vaatii
todella suurta itseluottamusta, jota ei moneltakaan ole löydettävissä. Itsestään epävarman
kumppanin ei ole mahdollista ymmärtää ja hyväksyä maagista vetovoimaasi myös muihin ihmisiin ja
niin hän helposti pelaa itsensä kokonaan pois elämästäsi aiheettomalla mustasukkaisuudellaan.
Olet hankkinut kovalla työllä oikeudet kohdata ja kokea vuodessa paljon enemmän kuin muille on
mahdollista koko elämänsä aikana. Älä siis epäröi ottaa vastaan kaikkea sitä mitä elämä sinulle nyt
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tarjoaa, sillä sinun onnesi on myös kaikkien läheistesi omaisuutta.
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LEIJA: PIKKUKOLMIO

Tässä kuviossa vähintään kolme planeettaa on keskenään sekstiilissä samalla kun kaksi ulointa
planeettaa muodostavat kolmio-aspektin. Tällainen kuvio on annettu merkiksi siitä, että olet
edellisten elämiesi aikana selvinnyt useammastakin haasteellisesta tehtävästä kunnialla ja nyt on
sitten palkkionmaksun aika. Tässä kuvissa olevat planeetat toimivat kaikki harmoniassa keskenään
ja antavat siten sinulle loistavat mahdollisuudet menestyä ja päästä hyvinkin pitkälle elämässäsi.
Jotta kaikki ei tuntuisi liian helpolta niin sisällytän tähän pari varoituksen sanaa, ettet vain kävelisi
onnesi ohitse. Usein tämän kuvion kanssa käy niin hassusti, että sitä käyttää pääosiltaan vain
sovittelemiseen, jolloin oma palkkio-osuus jää kokonaan nauttimatta. Silloin ei olo maistu makealta
vaikka kaikki näennäisesti meneekin ihan hyvin. Muista siis: Mitä puhtaammin uskallat käyttää tätä
hallussasi olevaa harmoniaa omien unelmiesi toteuttamiseen, sitä paremmalta, rikkaammalta ja
onnellisemmalta tämä elämä tulee maistumaan niin sinulle kuin kaikille läheisillesikin. Seuraavissa
tulkinnoissa saat yksityiskohtaisempaa tietoa tämän kuvion osatekijöistä.

Venus sulkeutuva kolmio Kuu (toistuva aspekti)

Tämä planeettapari symboloi alitajuisten reaktioiden ja rakkauden kokemisen keskinäistä suhdetta
ihmisen elämässä. Sinulla on kyky muuntaa itsellesi tärkeät ja arvokkaat asiat osaksi kiinteää
elämääsi niin ettei se tuota kenellekään suurempia ongelmia. Voit olla oma viehättävä itsesi ilman
vastareaktioita kotiväeltäsi tai muilta sinulle tärkeiltä ihmisiltä.

Chiron sulkeutuva sekstiili Kuu

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

Chiron avautuva sekstiili Venus

Sekstiilin myötä sinulla on vaarana uhrata itsesi rakkauden alttarille omistautumalla täydellisesti
rakastetullesi, koska alitajuisesti ymmärrät häntä "•liian"• hyvin. Todellinen tehtäväsi tämän aspektin
alaisuudessa on toteuttaa rakkaus laajempana, koko ihmiskuntaan kohdistuvana, jolloin myös
parisuhde syntyy edesauttamaan tätä pyrkimystä, muodostuen tasapainoisemmaksi kuin millään
muulla tavalla. Sinun rakkautesi on aitoa ja lämmintä eikä se kestä omistamista. Sopiva
terapiamuoto on "•Reiki"•, rakkausenergian välittäminen niin fyysisiin kuin henkisiinkin vaivoihin.
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LEIJA: Aspektit

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

Tämä kuvio saa nimensä siitä, että se muodostaa kartalle T-kuvion. Vähintään kolme planeettaa
ovat keskenään neliössä ja kaksi näistä lisäksi keskenään oppositiossa. Tällainen kuvio on vahva
viesti edellisten elämiesi aikana tapahtuneesta itsesi unohtamisesta. Tällä kertaa olet sitten vakaasti
päättänyt keskittyä oman elämäsi henkiseen kehittämiseen, jotta pysyisit maailmanmenossa
mukana. Jos edelleenkin otat velvollisuudeksesi huolehtia ensisijaisesti muista niin eipä käy sinua
kateeksi, sillä todella kurjaksi tulee elämäsi sitä kautta muodostumaan. Voimasi riittävät juuri ja juuri
omista asioistasi huolehtimiseen ja kaikki muu on ikävyyksien kerjäämistä. Tämän ristin alta ei pysty
muita auttamaan tai parantamaan vaan pikemminkin päinvastoin. Muiden asioita hoitaessasi ajat
vain nuokin ihmiset samaan ahdinkoon kanssasi, joten kaikkien kannalta olisi korkea aika hyväksyä
tämä karmallinen läksy ja pitää nyt huolta itsestäsi seuraavien tulkintojen sisältämien ohjeiden
mukaisesti.

Neptunus  oppositio Mars
Pystyttyäsi edellisten elämiesi aikana voittamaan alitajuiset pelkosi seurata intuitiosi viestejä, etenit
elämässäsi asemiin, joissa kykenit näkemään oikeita toimintamalleja myös lähelläsi oleville ihmisille.
Käytit tätä kykyäsi lopulta niin paljon muiden hyväksi, että oma kehityksesi pysähtyi niille sijoilleen.
Ihmisen on kuitenkin lopulta aina kehitettävä ensisijaisesti omia valmiuksiaan tai elämä muuttuu
turhan hankalaksi. Tässä elämässä sinun on kyettävä jälleen keskittymään omien ratkaisujesi
tekemiseen, vaikka kiusaus hallita muiden ihmisten elämää tietosi avulla onkin suuri. Aina kun yrität
puuttua toisen ihmisen elämään ja päätöksiin tai yrität seurata muiden odotuksia, tulet kohtaamaan
pettymyksiä ja katalia vastoinkäymisiä, joille ei lopulta löydy mitään syytä; ne vain tapahtuvat. Vasta
sitten kun opit jälleen kuuntelemaan alitajuntasi viestejä ja tekemään päätöksiä ilman että sotket
samaan soppaan muiden tunteita ja tuntemuksia, pystyt olemaan tyytyväinen itseesi ja tekemiisi
ratkaisuihin.

Mars avautuva neliö Merkurius
Ellet ole kuullut itseäsi haukuttavan vastarannan kiiskeksi niin onneksi olkoon, sillä suurin osa tämän
kuvion haltijoista käyttäytyy tuon vanhan sanonnan mukaisesti. Syynä on jostain aiemmilta ajoilta
periytynyt tapasi puhua eri tavalla kuin toimia. Juuria löytyy myös lapsuudestasi, jolloin ihmeissäsi
kuuntelit vanhempiesi keskustelua yhteisestä veneretkestä, jonne ei koskaan lähdetty. Sopimusta ei
kuitenkaan purettu ja ehkä odotat vieläkin retkelle asettamiesi toiveiden täyttymistä. Vähemmästäkin
sitä oppii valehtelemaan ollenkaan tajuamatta niin tekevänsä. Kun muut sitten muistelevat puheitasi
ja lupauksiasi niin koet sen tunkeutumiseksi yksityiselämääsi eikä riidan poikanenkaan ole kaukana.
Toimiessasi itse hiukan vastuuttomasti et oikein jaksa uskoa muidenkaan odotusten toteutumiseen
ja siksi esität mielipiteesi hiukan vastahankaisessa valossa. Olosi ja elämäsi helpottuu
huomattavasti, kun tiedostat taipumuksesi puhua enemmän kuin koskaan edes aiot toteuttaa.

Neptunus sulkeutuva neliö Merkurius
Suuri herkkyytesi kaikkeen ihmisten välillä tapahtuvaan kommunikaatioon on pitkien aikajaksojen
tuoma valmius, jota et ole pystynyt pitämään riittävästi hallinnassasi vaan olet jakanut korkeampaa
tietoa jopa itseäsi vastaan suuntautuneille tahoille. Kaikki kommunikaatiosi muiden ihmisten kanssa
on tässä elämässä suurennuslasin alla, eikä sinulle ole sallittua puhua tai vastaanottaa itsellesi
vahingollista tietoa. Yrittäessäsi viedä eteenpäin asioita, joissa olet ottanut liikaa huomioon muiden
asettamia vaatimuksia omalle elämällesi, tulevat väärinkäsitykset vesittämään pyrkimyksesi ja sinua
saatetaan jopa syyttää yrityksestäsi tuhota jonkun läheisesi elämä, vaikka tarkoituksesi olisi aivan
päinvastainen. Silloin kun olet puhtaasti omien asioittesi takana mahdollisimman itsekkäästi, ovat
asiat kaikin puolin ihan kunnossa eikä väärinkäsityksistä ole haittaa. Kykysi ennalta näkemiseen ja
vahvoihin aavistuksiin on haluttua tavaraa kaikkialla missä liikut, mutta varo käyttämästä lahjaasi
vastoin omia tuntemuksiasi. Kunnioita äärimmäisyyteen asti väsymyksen tunnetta tai mitä tahansa
sairautta tällaisissa tilanteissa ja ota ensin aikaa itsellesi ja vasta kun kaikin puolin tuntuu hyvältä
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voit jakaa tietoasi myös muille. Väsyneenä tai sairaana suoritettu palvelus kostautuu nopeana
kuntosi heikentymisenä.
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MAHDOLLISUUKSIEN KOLMIO

Tässä kuviossa vähintään kolme planeettaa on keskenään sekstiilissä ja kolmiossa samalla kun
kaksi ulointa planeettaa muodostavat oppositio-aspektin. Parhaimmillaan kysymyksessä on
mahdollisuus ottaa omat synnynnäiset valmiudet todella tehokkaasti ja tasapainoisesti käyttöön
tämän elämän aikana. Kolmiota ja sekstiiliä yhdistävä oppositio nousee hyvin tärkeään asemaan
sinun elämäsi ja menestymisesi kannalta, sillä sen sisältämän haasteen oivaltaminen ja
toteuttaminen konkreettisessa elämässä tasapainottaa kaikki henkiset tavoitteesi helpoiksi
saavuttaa. Tietysti joudut tekemään tosissasi töitä myös muiden haasteellisten aspektien kanssa,
mutta tässä kuviossa sijaitseva oppositio saa elämässäsi tärkeän toiveiden toteuttajan roolin.
Tutustu tarkoin myös kolmion ja sekstiilin edustamiin valmiuksiin, sillä ne ovat koko ajan
käytettävissä kaikkien mahdollisten haaveittesi toteuttamiseksi.

Pluto  oppositio Aurinko
Alkemiallisen uudelleensyntymisen planeettana asettaa Pluto tiukat vaatimuksensa henkisten
päämääriesi toteuttamiselle. Olet paljon vartijana tämän Pluton ja Auringon välisen aspektin
koristaessa karttaasi. Monien on vaikea hyväksyä itsessään sitä ehdottomuutta, jota tämä kuvio
edellyttää kaikessa elämässä. Olet aikaisemmissa elämissäsi ottanut huolehtiaksesi
kanssaihmistesi henkisestä kehityksestä niin paljon, että olet ollut vaarassa menettää oman
elämänvoimasi ja lähestulkoon kadottanut henkisen päämääräsi. Universumissa tapahtuva
alkemiallinen muutosprosessi ei kuitenkaan tule toimeen ilman sinun osuuttasi juuri tämän menossa
olevan elämäsi osalta ja siksi sinulla ei ole lupaa astua sivuun polultasi silloinkaan kun ratkaisusi
ovat kipeitä kanssaihmisillesi. Jotta pysyisit kaidalla tiellä tulet kohtaamaan jokaisen toisten vuoksi
tekemäsi ratkaisun kaaoksena elämässäsi ja kaaosta se tulee olemaan myös niille joiden vuoksi
luovut omista tavoitteistasi. Lapsuutesi on ollut hyvin vaativa ja pakottanut sinut omaksumaan
äärimmäisyyksiin asti muut huomioon ottavan elämän asenteen. Siksi ei ole helppoa opetella
kokonaan uutta elämäntapaa, mutta sekä oman että läheistesi elämän helpottamiseksi kannattaa
aloittaa opiskelu mahdollisimman pian. Ensimmäiseksi sinun tulee huomata että jokainen
vastoinkäyminen ja pettymys elämässäsi johtuu vain siitä että et ole uskaltanut tehdä tähän
mennessä omia päätöksiä vaan yrittänyt vastata muiden odotuksiin. Jokainen hermostuminen ja
aggression purkaus ovat merkkejä sinun pelostasi ottaa vastuu omasta elämästäsi, joka kuitenkin
on edellytys sille, että voisit tuntea olosi jälleen hyväksi. Vain oppimalla seuraamaan omia vihan
purkauksiasi, voit saada selville ne ihmiset, joiden reaktioita pelkäät niin paljon, ettet uskalla tehdä
sitä mitä todella haluaisit. Kun pannusi kihisee niin mieti huutamisen sijasta mitä sillä kertaa olet
jättänyt tekemättä että sinulla on niin paha olla. Tällä tavoin pääset pikkuhiljaa todellisten syiden
alkulähteille eikä mikään voi enää estää sinua korjaamasta huomaamiasi erehdyksiä. Tulet
ymmärtämään että päätöstesi aiheuttamasta kivusta huolimatta ne ovat hyväksi myös läheistesi
elämälle. Auttaakseen potilasta täytyy lääkärinkin uskaltaa tuottaa tälle joskus kovaakin tuskaa, ja
tämä on sinunkin opittava tekemään silloin kun tiedät mitä asioiden korjaamiseksi on tehtävä.

Neptunus sulkeutuva kolmio Aurinko
Mediaalisena planeettana Neptunus edellyttää tietoista avautumista alitajuisille viesteille ja sisäiselle
intuitiolle ennen kuin henkiset päämäärät voivat toteutua. Opittuasi edellisten elämiesi aikana
käsittelemään sattumien ja onnenkantamoisten syvintä merkitystä olet nyt oikeutettu käyttämään
intuitiotasi ja herkkyyttäsi kaikkiin haluamiisi tarkoituksiin kenenkään kyselemättä tarkoitusperiesi
puhtautta. Pystyt käsittelemään ihmisiä ja asioita haluamallasi tavalla, koska näet sanojen ja
muodon taakse. Teet ratkaisusi näennäisesti kuulemasi ja näkemäsi perusteella, mutta jos joku
kuvittelee pystyvänsä jujuttamaan sinua niin hän takuulla huomaa erehtyneensä. Tie edessäsi on
avoinna kuljettavaksi minne ikinä haluat ja ainoa varoitus liittyykin paikoillesi jäämiseen, sillä tunnet
olosi tyhjäksi ja tarkoituksettomaksi ellet saa käyttää loistavaa intuitiotasi haastaviin tarkoituksiin.
Kaikki paranormaalit alueet ovat sinulle sopivaa työkenttää ilman mitään rajoituksia. Se mistä olet
kiinnostunut tulee myös toimimaan.
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Pluto sulkeutuva sekstiili Neptunus
Sinun ikäryhmäsi toteuttaa suurta tiedostamatonta yhteyttä alkemiallisen Pluton ja Mediaalisen
Neptunuksen välillä. Et voi olla perillä konkreettisesta tapahtumakulusta elämäsi eri vaiheissa, sillä
ihmisen aivot eivät pysty näitä energioita rekisteröimään. Kosmista latausta ja mediaalisia kykyjä
liittyy aina tämän kuvion alla syntyneisiin ihmisiin tavallista enemmän.
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HAASTEELLINEN KOLMIO

Tämä kuvio saa nimensä siitä, että se muodostaa kartalle pienen kolmion, jonka sivut muodostuvat
kvinkunssi, neliö ja kolmioaspekteista. Tämä kuvio sisältää vähintään kaksi kulmaa, jotka molemmat
haastavat sinut tutkimaan jokapäiväisessä elämässäsi ilmeneviä vaikeuksia aivan uudesta
näkökulmasta käsin. Sinulla on taipumus vaatia itseltäsi liikaa neliöaspektin osoittamalla
elämänalueella, joka puolestaan helposti vaikeuttaa tärkeiden päätösten tekemistä kvinkunssi
aspektin kuvaamalla alueella elämässäsi. kolmion kuvaama helppous ja toimivuus on tällä kertaa
näiden haasteellisten kulmien takana. Kulminaatioiden laadusta johtuen tätä kokonaisuutta saattaa
olla vaikea hahmottaa ensilukemisella, mutta muutaman tavauskerran jälkeen asiat varmasti
valkenevat melkein kuin vahingossa. Jos saat tämän kuvion haasteet edes osittaiseen hallintaasi
niin elämä on auki edessäsi koko ajan haastavana ja jännittävänä, mutta samalla aurinkoisena ja
ehdottoman mielenkiintoisena. Myös etenemismahdollisuutesi tässä elämässä ovat todella upeat
näistä muutamasta haasteesta selvitessäsi. Motiivia ainakin pitäisi olla; Elämäsi helpottuu
huomattavasti ja saavutuksetkin alkavat pikkuhiljaa näkyä.

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

Pluto sulkeutuva kvinkunssi Jupiter
Suuret alkemiaan pohjautuvat muutokset koettelevat tietyin välein koko sen aikaista sosiaalista
rakennetta niin yhteiskunnallisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Sinä olet syntynyt sellaiseen
ikäryhmään, jonka tehtävänä on viimeistään pakon edessä hyväksyä että systeemi on ajautunut
pahasti väärille raiteille. Joskus hyvinkin kohtalokkaat tapahtumasarjat ajavat ikäryhmäsi vetämiä
projekteja pohjalukemiin, koska ajan laatua vastaavat muutokset eivät muuten pääse toteutumaan.
Voit auttaa suunnattoman paljon itseäsi ja muita oivaltamalla ettei hankalasta tilanteesta voi selvitä
viivytystaktiikalla (esim. pankkituki) vaan koko systeemi on luotava alusta alkaen uudelleen. Selviät
helposti kuiville jättämällä taistelun saavutetuista eduista muiden huoleksi ja yrittämällä vain
sopeutua mahdollisimman hyvin tapahtuviin muutoksiin ja pakolliseen elintason putoamiseen. Näin
varmistat paikkasi uudelleen syntyvässä yrityksessä tai systeemissä. Sopeutumattomat putoavat
auttamatta kelkasta.

Saturnus avautuva kolmio Jupiter
Ikäryhmäsi on edellisten elämien aikana työskennellyt yhdessä ja sovittanut yhteen sosiaalisen
laajentumisen ja karmallisten rajoitusten välistä ristiriitaa. Pystyt tässä elämässä suhteellisen
helposti näkemään miten kannattaa toimia erilaisten virallisten ja yhteiskunnallisten elinten kanssa
voidaksesi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää niitä omissa pyrkimyksissäsi. Luot helposti
yhteydet sekä edistyksellisiin että rajoja valvoviin osapuoliin etkä epäröi kuulua toisilleen
vihamielisiin leireihin samanaikaisesti. Mikäs siinä on sitten pärjätessä.
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Askendentille tulevat aspektit / persoonalliset tekijät
Kokemusteni perusteella akseleille tulevat aspektit eivät ole aivan yhtä voimakkaita kuin
planeettojen keskinäiset kulmat, mutta seuraavien tulkintojen perusteella pääset luomaan asiasta
oman mielipiteesi. 
Askendentti kuvaa sinulle tyypillistä tapaa kohdata ulkomaailman tarjoamat haasteet ja
mahdollisuudet. Luonneanalyysi antaa vakavasti otettavan pohjan omille persoonallisille
valmiuksille, mutta vasta aspektitulkinnan avulla saat tuntumaa todellisiin henkisiin voimavaroihisi.
Ihmissuhteita ja parisuhdetta kuvaava Askendentin vastakkainen kulma Deskendentti kertoo
millaisiin parisuhteisiin tunnemme vetoa, jotta voisimme suhteen kautta vapautua
läheisriippuvuudesta. Läheisriippuvuudesta tulee parisuhde tai parisielu vasta sitten kun kumpikaan
osapuoli ei koe toista oman onnensa edellytykseksi. Tarvitsemme toista ihmistä ensisijaisesti
toteuttamaan omassa elämässämme ne asiat joita emme itse uskalla tehdä todeksi.
Kiinnitä erityisesti huomiota yhtymiin ja oppositioihin, sillä niiden merkitys on aina muita akseleille
tulevia aspekteja suurempi, vaikka ne sijaitsisivat vasta tulkintaryppään loppupuolella.

Chiron avautuva kvinkunssi Nousumerkki

Tunnet voimakasta alitajuista tarvetta käyttää persoonallisuuttasi muiden auttamiseen ja ajaudut
uudelleen ja uudelleen ratkaisevien valintojen eteen henkilökohtaisessa elämässäsi. Opettele
tekemään nämä usein ahdistustakin aiheuttavat valinnat riittävän itsenäisesti. Muista että et voi
auttaa kaikkia yhtäaikaa.

Venus avautuva neliö Nousumerkki

Kohdatessasi uusia ja mielenkiintoisia asioita jokapäiväisessä elämässäsi tulet vaistomaisesti
asettaneeksi rakkauselämäsi ja rakastettusi siihen toiseen vaakakuppiin. Näin tulet jättäneeksi
monta kiinnostavaa juttua kokonaan katsomatta ja tunnet kasvavaa levottomuutta liian ahtaiksi
käyneitä olosuhteita kohtaan, osaamatta itsekään kunnolla määritellä mistä kiikastaa. Tarvitset
ihmissuhteessasi ja rakkauselämässäsi tavallista enemmän tilaa ja vapautta toteuttaa hetkellisiä
mielijohteitasi, sillä vasta niiden kautta voit kokea aitoa rakkautta kumppaniasi kohtaan. Muista, että
rakennat itse omat kahleesi ja että vain itse voit itsesi niistä vapauttaa. Se tulee pystyä tekemään,
jos haluat rakkauselämäsi kukoistavan.

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

Merkurius oppositio Keskitaivas

Tapasi puhua ja kommunikoida lähtee tämän kuvion myötä hyvin syvältä alitajunnastasi. Saatat siis
puhua itsesi mitä kummallisimpiin tilanteisiin aivan kuin vahingossa ja itsekään ymmärtämättä miten
kaikki pääsi tapahtumaan. Jos yrität jälkeenpäin selittää ja korjata asioita uuteen uskoon siksi, että
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läheisesi väkisinkin ovat loukkaantuneita edesottamuksiisi, tulee elämäsi menemään vain enemmän
solmuun. Ellet luota omiin sanoihisi ja niiden yllätyksellisiin seuraamuksiin menee kotielämäsi
pelkäksi selittämiseksi. Mitä enemmän käytät aikaasi puhumiseen ja selittämiseen kotona ollessasi,
sitä sekavammassa tilassa alitajuntasikin silloin on. Tehtäväsi on oppia seisomaan sanojesi takana
ja oppia antamaan perheellesi tilaisuus sopeutua tapahtuneisiin muutoksiin sensijaan että yrität
puhumalla muuttaa jo tapahtunutta asiaa joksikin muuksi. Perhe-elämä tulee sitä onnellisemmaksi
mitä vähemmän sinä käytät aikaa asioiden selvittämiseen puhumalla.

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

Uranus avautuva kolmio Kuu

Kuun kuvatessa sielua ja sitä kautta niin sisäistä kuin ulkoistakin turvallisuutta, edustaa Uranus
jatkuvasti tapahtuvaa uudistumista sielusi maisemassa. Kysymyksessä on aina vapauden ja
riippumattomuuden säilyttäminen ehtona toimivalle perhe-elämälle. Ymmärryksesi ihmisten tapaan
reagoida ja käyttäytyä täysin oman etunsa vastaisesti juontaa juurensa edellisten elämiesi aikana
käymästäsi taistelusta oman sielusi vapauden puolesta. Osaat käyttäytyä yllättävissä ja vaikeissa
tilanteissa itsesi kannalta oikealla tavalla, koska näet hankalaksi heittäytyneen osapuolen käyvän
samaa taistelua, jonka itse olet voittanut. Osaat katsoa asiaa toisen näkökulmasta ja ymmärrät että
ristiriita on vain hänen mielensä tuotetta ja että asia on hoidettavissa kuuntelemalla miten hän
haluaisi nyt toimia. Tiedostat tätä kykyäsi niin paljon, että voit käyttää sitä hyväksesi elämäsi
jokapäiväisissä ratkaisuissa. Siksi sinulla on erittäin hyvät mahdollisuudet luoda itsellesi kaikkien
vapautta kunnioittava ja helposti muuttuviin olosuhteisiin sopeutuva kotielämä.

Chiron sulkeutuva sekstiili Kuu

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

Saturnus yhtymä Kuu

Sinun tulee tässä elämässäsi pystyä luopumaan aiempien elämiesi aikana hyvin tiukoiksi ja
tehokkaiksi luomistasi käyttäytymismalleista. Siksi olet valinnut itsellesi tunne-elämältään
rajoittuneet ja hyvin vaativat kasvuolosuhteet. Olet jo lapsena sisäistänyt elämäntavan, jossa
muiden huomioon ottaminen ja heidän asettamiensa vaatimusten täyttäminen ovat ehtona elämän
jatkumiselle. Nyt aikuisena joudut rankasti toteamaan, että muiden huomioonottaminen ja
velvollisuutesi täyttäminen tekee elämästä raskasta, antamatta sinulle yhtään mitään. Sinun on
tässä elämässä opittava kohtaamaan niitä pelontunteita, jotka nousevat esille silloin kun toimit
tarkoin omia tunteitasi ja omia voimavarojasi kuunnellen. Jos jätät tunteesi huomiotta, koet sen
väsymyksenä ja lopulta jopa sairauksien muodossa. Jokainen pelkästä velvollisuudentunnosta tehty
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asia tulee myöhemmin eteesi konkreettisena menetyksenä tunne-elämän alueella. Monien elämä
ajautuu hyvinkin askeettiseksi ennen kuin he ovat valmiita taistoon karmansa voittamiseksi. Älä sinä
enää panttaa vaan ota ohjat käsiisi ja tee elämästäsi nautinto jollaiseksi se on tarkoitettu. Elämäsi
muuttuu kertaheitolla mukavammaksi ja rennommaksi kun oivallat, ettei muiden hyvä tai huono olo
ole lainkaan sinusta riippuvainen.

Mars yhtymä Kuu

Alitajunnan ja energian kohdistamisen väliset lainalaisuudet selkiintyvät tämän planeettaparin
aspekteissa. Jotta päivittäinen puurtaminen millään tavalla hyödyttäisi elämääsi ja henkistä
kehitystäsi tulee sen tapahtua alitajuntasi asettamilla ehdoilla. Järjellä ohjattu tekeminen ei mahdu
tämän planeettaparin toiminta-ajatukseen. Sinun on turha luoda kovin pitkiä suunnitelmia omille
toimillesi, jos haluat saada aikaan joitain omalle elämällesi merkittäviä tuloksia. Ellei fiilis ole
kohdallaan et takuulla saa mitään sanottavaa aikaiseksi, ja siitähän ei muuta seuraa kuin
hermostumista ja sähläämistä yksinkertaisimmissakin tehtävissä. Sinulla on kaikki valmiudet
kuunnella herkintä itseäsi ohjeena toimillesi ja saada asiat sujumaan todella mallikkaasti. Väkisin ja
pelkästä velvollisuuden tunnosta ei saisi tehdä yhtään mitään.

Venus sulkeutuva kolmio Kuu

Tämä planeettapari symboloi alitajuisten reaktioiden ja rakkauden kokemisen keskinäistä suhdetta
ihmisen elämässä. Sinulla on kyky muuntaa itsellesi tärkeät ja arvokkaat asiat osaksi kiinteää
elämääsi niin ettei se tuota kenellekään suurempia ongelmia. Voit olla oma viehättävä itsesi ilman
vastareaktioita kotiväeltäsi tai muilta sinulle tärkeiltä ihmisiltä.

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

Pluto oppositio Aurinko

Alkemiallisen uudelleensyntymisen planeettana asettaa Pluto tiukat vaatimuksensa henkisten
päämääriesi toteuttamiselle. Olet paljon vartijana tämän Pluton ja Auringon välisen aspektin
koristaessa karttaasi. Monien on vaikea hyväksyä itsessään sitä ehdottomuutta, jota tämä kuvio
edellyttää kaikessa elämässä. Olet aikaisemmissa elämissäsi ottanut huolehtiaksesi
kanssaihmistesi henkisestä kehityksestä niin paljon, että olet ollut vaarassa menettää oman
elämänvoimasi ja lähestulkoon kadottanut henkisen päämääräsi. Universumissa tapahtuva
alkemiallinen muutosprosessi ei kuitenkaan tule toimeen ilman sinun osuuttasi juuri tämän menossa
olevan elämäsi osalta ja siksi sinulla ei ole lupaa astua sivuun polultasi silloinkaan kun ratkaisusi
ovat kipeitä kanssaihmisillesi. Jotta pysyisit kaidalla tiellä tulet kohtaamaan jokaisen toisten vuoksi
tekemäsi ratkaisun kaaoksena elämässäsi ja kaaosta se tulee olemaan myös niille joiden vuoksi
luovut omista tavoitteistasi. Lapsuutesi on ollut hyvin vaativa ja pakottanut sinut omaksumaan
äärimmäisyyksiin asti muut huomioon ottavan elämän asenteen. Siksi ei ole helppoa opetella
kokonaan uutta elämäntapaa, mutta sekä oman että läheistesi elämän helpottamiseksi kannattaa
aloittaa opiskelu mahdollisimman pian. Ensimmäiseksi sinun tulee huomata että jokainen
vastoinkäyminen ja pettymys elämässäsi johtuu vain siitä että et ole uskaltanut tehdä tähän
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mennessä omia päätöksiä vaan yrittänyt vastata muiden odotuksiin. Jokainen hermostuminen ja
aggression purkaus ovat merkkejä sinun pelostasi ottaa vastuu omasta elämästäsi, joka kuitenkin
on edellytys sille, että voisit tuntea olosi jälleen hyväksi. Vain oppimalla seuraamaan omia vihan
purkauksiasi, voit saada selville ne ihmiset, joiden reaktioita pelkäät niin paljon, ettet uskalla tehdä
sitä mitä todella haluaisit. Kun pannusi kihisee niin mieti huutamisen sijasta mitä sillä kertaa olet
jättänyt tekemättä että sinulla on niin paha olla. Tällä tavoin pääset pikkuhiljaa todellisten syiden
alkulähteille eikä mikään voi enää estää sinua korjaamasta huomaamiasi erehdyksiä. Tulet
ymmärtämään että päätöstesi aiheuttamasta kivusta huolimatta ne ovat hyväksi myös läheistesi
elämälle. Auttaakseen potilasta täytyy lääkärinkin uskaltaa tuottaa tälle joskus kovaakin tuskaa, ja
tämä on sinunkin opittava tekemään silloin kun tiedät mitä asioiden korjaamiseksi on tehtävä.

Neptunus sulkeutuva kolmio Aurinko

Mediaalisena planeettana Neptunus edellyttää tietoista avautumista alitajuisille viesteille ja sisäiselle
intuitiolle ennen kuin henkiset päämäärät voivat toteutua. Opittuasi edellisten elämiesi aikana
käsittelemään sattumien ja onnenkantamoisten syvintä merkitystä olet nyt oikeutettu käyttämään
intuitiotasi ja herkkyyttäsi kaikkiin haluamiisi tarkoituksiin kenenkään kyselemättä tarkoitusperiesi
puhtautta. Pystyt käsittelemään ihmisiä ja asioita haluamallasi tavalla, koska näet sanojen ja
muodon taakse. Teet ratkaisusi näennäisesti kuulemasi ja näkemäsi perusteella, mutta jos joku
kuvittelee pystyvänsä jujuttamaan sinua niin hän takuulla huomaa erehtyneensä. Tie edessäsi on
avoinna kuljettavaksi minne ikinä haluat ja ainoa varoitus liittyykin paikoillesi jäämiseen, sillä tunnet
olosi tyhjäksi ja tarkoituksettomaksi ellet saa käyttää loistavaa intuitiotasi haastaviin tarkoituksiin.
Kaikki paranormaalit alueet ovat sinulle sopivaa työkenttää ilman mitään rajoituksia. Se mistä olet
kiinnostunut tulee myös toimimaan.

Chiron yhtymä Aurinko

Et pysty elämään ihan tavallista tai normaalia elämää. Ainutkertaisuuden tunne vaatii oikean
toiminnan kohteen löytämistä ennen kuin elämänilosi voi toteutua. Sinulla saattaa esiintyä syvääkin
tyytymättömyyttä itseäsi ja elämää kohtaan ellet uskalla edetä "•parantajan urallasi"•. Sinä saatat
tuntua muista ihmisistä hiukan oudolta, koska sinulla on erilainen sisäinen ajoitus kuin muilla.
Ihminen tämän aspektin alla on parantaja ja opettaja. Sinäkään et vapaudu depressioistasi ennen
kuin jollain tasolla otat tehtävän tietoisesti vastaan.

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

Neptunus sulkeutuva neliö Merkurius

Suuri herkkyytesi kaikkeen ihmisten välillä tapahtuvaan kommunikaatioon on pitkien aikajaksojen
tuoma valmius, jota et ole pystynyt pitämään riittävästi hallinnassasi vaan olet jakanut korkeampaa
tietoa jopa itseäsi vastaan suuntautuneille tahoille. Kaikki kommunikaatiosi muiden ihmisten kanssa
on tässä elämässä suurennuslasin alla, eikä sinulle ole sallittua puhua tai vastaanottaa itsellesi
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vahingollista tietoa. Yrittäessäsi viedä eteenpäin asioita, joissa olet ottanut liikaa huomioon muiden
asettamia vaatimuksia omalle elämällesi, tulevat väärinkäsitykset vesittämään pyrkimyksesi ja sinua
saatetaan jopa syyttää yrityksestäsi tuhota jonkun läheisesi elämä, vaikka tarkoituksesi olisi aivan
päinvastainen. Silloin kun olet puhtaasti omien asioittesi takana mahdollisimman itsekkäästi, ovat
asiat kaikin puolin ihan kunnossa eikä väärinkäsityksistä ole haittaa. Kykysi ennalta näkemiseen ja
vahvoihin aavistuksiin on haluttua tavaraa kaikkialla missä liikut, mutta varo käyttämästä lahjaasi
vastoin omia tuntemuksiasi. Kunnioita äärimmäisyyteen asti väsymyksen tunnetta tai mitä tahansa
sairautta tällaisissa tilanteissa ja ota ensin aikaa itsellesi ja vasta kun kaikin puolin tuntuu hyvältä
voit jakaa tietoasi myös muille. Väsyneenä tai sairaana suoritettu palvelus kostautuu nopeana
kuntosi heikentymisenä.

Jupiter yhtymä Merkurius

Kommunikaatioon ja sanalliseen ilmaisuun liittyy sinun kohdallasi sosiaalinen tilaus ja se tarkoittaa
mahdollisuutta välittää kaikki hankkimasi tieto jalostettuna eteenpäin ja vielä menestyä tuossa
hommassa. Älä epäröi lähteä tutkimaan ja tutustumaan mitä erilaisimpiin asioihin, joihin tunnet
vähääkään vetoa, sillä niissä kaikissa piilee menestymisen mahdollisuus. Sinulla on kyky saada
hankkimasi tieto palvelemaan paljon laajempaa kokonaisuutta kuin mihin tähän asti on totuttu. Ja
selväähän on että pystyt oivallisesti yhdistelemään eri alueita toisiinsa ja synnyttämään kokonaan
uusia, toimivia systeemeitä. Kaikki menee takuulla hyvin niin kauan kun nautit siitä mitä teet etkä
aseta odotuksia huomisen puolelle.

Mars avautuva neliö Merkurius

Ellet ole kuullut itseäsi haukuttavan vastarannan kiiskeksi niin onneksi olkoon, sillä suurin osa tämän
kuvion haltijoista käyttäytyy tuon vanhan sanonnan mukaisesti. Syynä on jostain aiemmilta ajoilta
periytynyt tapasi puhua eri tavalla kuin toimia. Juuria löytyy myös lapsuudestasi, jolloin ihmeissäsi
kuuntelit vanhempiesi keskustelua yhteisestä veneretkestä, jonne ei koskaan lähdetty. Sopimusta ei
kuitenkaan purettu ja ehkä odotat vieläkin retkelle asettamiesi toiveiden täyttymistä. Vähemmästäkin
sitä oppii valehtelemaan ollenkaan tajuamatta niin tekevänsä. Kun muut sitten muistelevat puheitasi
ja lupauksiasi niin koet sen tunkeutumiseksi yksityiselämääsi eikä riidan poikanenkaan ole kaukana.
Toimiessasi itse hiukan vastuuttomasti et oikein jaksa uskoa muidenkaan odotusten toteutumiseen
ja siksi esität mielipiteesi hiukan vastahankaisessa valossa. Olosi ja elämäsi helpottuu
huomattavasti, kun tiedostat taipumuksesi puhua enemmän kuin koskaan edes aiot toteuttaa.

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

Uranus sulkeutuva kolmio Venus

Hankittuasi edellisissä elämissäsi kyvyn vain seurata odottamattomia tapauksia rakkauselämässä ja
sen seurauksena saavuttaa jotain aivan ihanaa, osaat tässä elämässäsi luottaa sekä omiin
tunteisiisi että yllättäviin käänteisiin kaikissa ihmissuhteissa. Tästä syystä sinut koetaan erittäin
miellyttävänä ja puoleesi vetävänä ihmisenä etenkin vastakkaisen sukupuolen taholta, mutta myös
kaikessa muussa kanssakäymisessä lähelläsi olevien ihmisten kanssa. Avoimmuutesi muita ihmisiä
kohtaan aiheuttaa monille pettymyksiä heidän kuvitellessaan käytöstäsi henkilökohtaisen
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kiinnostuksen osoitukseksi. Sinuun on äärettömän helppo rakastua, mutta kanssasi eläminen vaatii
todella suurta itseluottamusta, jota ei moneltakaan ole löydettävissä. Itsestään epävarman
kumppanin ei ole mahdollista ymmärtää ja hyväksyä maagista vetovoimaasi myös muihin ihmisiin ja
niin hän helposti pelaa itsensä kokonaan pois elämästäsi aiheettomalla mustasukkaisuudellaan.
Olet hankkinut kovalla työllä oikeudet kohdata ja kokea vuodessa paljon enemmän kuin muille on
mahdollista koko elämänsä aikana. Älä siis epäröi ottaa vastaan kaikkea sitä mitä elämä sinulle nyt
tarjoaa, sillä sinun onnesi on myös kaikkien läheistesi omaisuutta.

Chironin ja Venuksen aspekti

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

Chiron avautuva sekstiili Venus

Sekstiilin myötä sinulla on vaarana uhrata itsesi rakkauden alttarille omistautumalla täydellisesti
rakastetullesi, koska alitajuisesti ymmärrät häntä "•liian"• hyvin. Todellinen tehtäväsi tämän aspektin
alaisuudessa on toteuttaa rakkaus laajempana, koko ihmiskuntaan kohdistuvana, jolloin myös
parisuhde syntyy edesauttamaan tätä pyrkimystä, muodostuen tasapainoisemmaksi kuin millään
muulla tavalla. Sinun rakkautesi on aitoa ja lämmintä eikä se kestä omistamista. Sopiva
terapiamuoto on "•Reiki"•, rakkausenergian välittäminen niin fyysisiin kuin henkisiinkin vaivoihin.

Saturnus avautuva kolmio Venus

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

Mars avautuva kolmio Venus

Sinulla on kyky tehdä päivittäisiä ratkaisuja oman näkemyksesi ja sisäisen arvomaailmasi
mukaisesti. Sinulle on helppoa ja luonnollista ilmaista oma ihastuksesi niin ihmisiin kuin asioihinkin
välittömästi ja luotettavasti. Näin toimiessasi tulet aina saamaan muiden sympatiat puolellesi
halusitpa sitten mitä tahansa. Myös seksuaalisuuden ja tunteiden välillä vallitsee sellainen harmonia
että saat varautua melkoiseen piiritykseen vastakkaisen sukupuolen taholta. Jos sinä tunnet jotakin,
niin osaat myös tuoda tunteesi käytännön tasolle ja sekös sitten saakin pulssin kiihtymään yhdellä
jos toisella. Sinun tehtäväsi on tehdä valinta ehdokkaiden välillä.

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

Neptunus oppositio Mars

Pystyttyäsi edellisten elämiesi aikana voittamaan alitajuiset pelkosi seurata intuitiosi viestejä, etenit
elämässäsi asemiin, joissa kykenit näkemään oikeita toimintamalleja myös lähelläsi oleville ihmisille.
Käytit tätä kykyäsi lopulta niin paljon muiden hyväksi, että oma kehityksesi pysähtyi niille sijoilleen.
Ihmisen on kuitenkin lopulta aina kehitettävä ensisijaisesti omia valmiuksiaan tai elämä muuttuu
turhan hankalaksi. Tässä elämässä sinun on kyettävä jälleen keskittymään omien ratkaisujesi
tekemiseen, vaikka kiusaus hallita muiden ihmisten elämää tietosi avulla onkin suuri. Aina kun yrität
puuttua toisen ihmisen elämään ja päätöksiin tai yrität seurata muiden odotuksia, tulet kohtaamaan
pettymyksiä ja katalia vastoinkäymisiä, joille ei lopulta löydy mitään syytä; ne vain tapahtuvat. Vasta
sitten kun opit jälleen kuuntelemaan alitajuntasi viestejä ja tekemään päätöksiä ilman että sotket
samaan soppaan muiden tunteita ja tuntemuksia, pystyt olemaan tyytyväinen itseesi ja tekemiisi
ratkaisuihin.

Chiron sulkeutuva sekstiili Mars

Sekstiilin alaisuudessa olet rohkea uranuurtaja, jolla on taistelijan sielu ja kyky kasvojasi
menettämättä ottaa vastaan purevaakin arvostelua. Sinussa on paljon alitajuista psyykkistä voimaa,
jota useimmiten käytät täysin tiedostamatta. Sinua ollaan helposti pyytämässä mukaan haasteellisiin
tehtäviin, koska sinusta heijastuu suuri viisaus kaikissa päätöksissäsi. Usein sinun valitsemisesi ei
kuitenkaan johda toivottuun tulokseen, sillä sinä asetat kovat vaatimukset tehtäväsi mielekkyydelle.
Jos vastaanottamasi tehtävä menettää hohtonsa sinun silmissäsi niin silloin sinusta on asialle
enemmän haittaa kuin hyötyä. Olemalla mahdollisimman tietoinen kovasta kriittisyydestäsi voit jo
ennakolta vetäytyä sellaisista asioista, jotka eivät tule täyttämään laatuvaatimuksiasi.

Jupiterille tulevat aspektit

Pluto sulkeutuva kvinkunssi Jupiter

Suuret alkemiaan pohjautuvat muutokset koettelevat tietyin välein koko sen aikaista sosiaalista
rakennetta niin yhteiskunnallisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Sinä olet syntynyt sellaiseen
ikäryhmään, jonka tehtävänä on viimeistään pakon edessä hyväksyä että systeemi on ajautunut
pahasti väärille raiteille. Joskus hyvinkin kohtalokkaat tapahtumasarjat ajavat ikäryhmäsi vetämiä
projekteja pohjalukemiin, koska ajan laatua vastaavat muutokset eivät muuten pääse toteutumaan.
Voit auttaa suunnattoman paljon itseäsi ja muita oivaltamalla ettei hankalasta tilanteesta voi selvitä
viivytystaktiikalla (esim. pankkituki) vaan koko systeemi on luotava alusta alkaen uudelleen. Selviät
helposti kuiville jättämällä taistelun saavutetuista eduista muiden huoleksi ja yrittämällä vain
sopeutua mahdollisimman hyvin tapahtuviin muutoksiin ja pakolliseen elintason putoamiseen. Näin
varmistat paikkasi uudelleen syntyvässä yrityksessä tai systeemissä. Sopeutumattomat putoavat
auttamatta kelkasta.

Neptunus sulkeutuva neliö Jupiter

Sosiaalinen eteneminen ja laajentuminen kaikilla aloilla ja kaikissa yrityksissä törmää ajoittain täysin
mystisiin ja huomaamattomalla tavalla toteutuviin esteisiin, joista ei voi selvitä ilman inhimillisten
seikkojen huomioon ottamista. Sinä kuulut ikäryhmään, joka omassa elämässään joutuu kokemaan
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tällaisia käsittämättömiä takaiskuja. Ellet halua kuulua häviäjiin tulee sinun omalta osaltasi pyrkiä
näkemään ongelmien inhimilliset taustat ja suunnata omaa toimintaasi tutkivaan suuntaan syyllisten
metsästämisen sijasta. Monet aikalaisistasi tulevat teloitetuiksi yritysmaailmassa omiensa toimesta
ja täysin aiheettomasti. Jos sinä maltat olla tarttumatta miekkaan niin eipä tarvitse pelätä siihen
hukkuvasi.

Saturnus avautuva kolmio Jupiter

Ikäryhmäsi on edellisten elämien aikana työskennellyt yhdessä ja sovittanut yhteen sosiaalisen
laajentumisen ja karmallisten rajoitusten välistä ristiriitaa. Pystyt tässä elämässä suhteellisen
helposti näkemään miten kannattaa toimia erilaisten virallisten ja yhteiskunnallisten elinten kanssa
voidaksesi parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää niitä omissa pyrkimyksissäsi. Luot helposti
yhteydet sekä edistyksellisiin että rajoja valvoviin osapuoliin etkä epäröi kuulua toisilleen
vihamielisiin leireihin samanaikaisesti. Mikäs siinä on sitten pärjätessä.

Saturnukselle tulevat aspektit

Pluto avautuva neliö Saturnus

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

Uranus avautuva kolmio Saturnus

On aikoja, jolloin hyvinkin radikaaleilla ja vanhoja rajoja rikkovilla ideoilla on aivan käsittämätön
menestys matkassaan. Sinä olet tällaisia uudistuksia toteuttavan ikäryhmän edustaja ja siksi sinulla
on muita paremmat mahdollisuudet kääntää yleinen hämminki voitoksesi. Ainakaan
yksitoikkoisuudesta ei pitäisi olla vaivaa tämän elämän aikana, sillä olethan luomassa kokonaan
uusia rakenteita sosiaaliselle ympäristöllesi. Mallia ei voi ottaa mistään ja kaikki ratkaisut on
uskallettava tehdä yksin, vaikka ne koskettavat niin monia ihmisiä lähelläsi. Teitä ei ole kovin isoa
porukkaa tässä projektissa, mutta elämän aallokossa tulette väkisin törmäämään toisiinne. Ensin
koulumaailmassa ja lopulta myös muussa elämässä, jolloin voitte vaihtaa kuulumisia ja jakaa
hankkimanne tiedon keskenänne. Näin jaksat paremmin jatkaa omaa menestyksellistä urakkaasi
muutosten rakentajana.

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

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

Neptunukselle tulevat aspektit

Pluto sulkeutuva sekstiili Neptunus

Sinun ikäryhmäsi toteuttaa suurta tiedostamatonta yhteyttä alkemiallisen Pluton ja Mediaalisen
Neptunuksen välillä. Et voi olla perillä konkreettisesta tapahtumakulusta elämäsi eri vaiheissa, sillä
ihmisen aivot eivät pysty näitä energioita rekisteröimään. Kosmista latausta ja mediaalisia kykyjä
liittyy aina tämän kuvion alla syntyneisiin ihmisiin tavallista enemmän.

Astro.fi Sivu 22/22 Sisäinen soturi

© Seppo Tanhua Malli



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.
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www.astro.�/horoskooppi

/luonteesi_voimat_ja_sisainen_soturi

www.astro.�/horoskooppi/valon-lapsi
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/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
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TILAUKSET: www.astro.fi/horoskooppi

Tilaa omaksesi!
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