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Sinulle Mallitar
Auringon tullessa kerran vuodessa tarkalleen samaan asemaan kuin syntymäkartallasi,
määritellään sille hetkelle oma kartta, joka kuvaa henkisen kehityksesi mahdollisuuksia
ja haasteita aina seuraavaan syntymäpäivääsi saakka.
Näin syntyvällä vuosikartalla tärkeintä roolia näyttelevät aina paluukartan akselit, jotka
määräytyvät sen kellonajan mukaan, jolloin Aurinko on tarkalleen syntymähetkesi
astrologisessa asemassa.
Jokainen paluukartan vuorokausi jakaantuu ajallisesti neljään osaan aivan kuten
syntymäkarttasi. Hetkiin jolloin 1) aurinko nousee 2) se on korkeimmillaan 3)
aurinko laskee ja 4) yö on pimeimmillään. Aurinko kuvaa astrologiassa henkistä
tietoisuutta ja henkistä päämäärää.

Nousumerkki
Nouseva merkki auringonpaluukartalla kuvaa persoonallisuutesi kehitysaskeleita
lähimmän vuoden aikana. Löydät elämääsi uusia ulottuvuuksia ja etsit omaa totuuttasi
joka vuosi hiukan eri tavalla. Tärkein henkisen kehityksen mittari löytyy
ihmissuhteiden alueelta ja kunakin auringonpaluuvuotena sinulla on hyväksyttävänä
uusi minäkuva, joka auttaa sinua tekemään totta haaveistasi ja unelmistasi. Tämä
tulkinta auttaa sinua ymmärtämään ja hyväksymään alitajuiset käyttäytymismallisi,
jotka muuten synnyttäisivät turhaa syyllisyyttä ja sitä kautta tarpeettomia riitoja
läheistesi kanssa.

Keskitaivas
Keskitaivas auringonpaluukartalla kuvaa luovan energiasi käyttämistä mielekkäällä ja
innostavalla tavalla työssäsi, sinulle tärkeässä harrastuksessa tai missiosi
toteuttamisessa. Sinulla on jokaisen auringonpaluuvuotesi aikana omat erityiset
lahjakkuutesi, joiden avulla pystyt loistamaan ammatillisessa elämässäsi ja
rakentamaan maailmaa omalta osaltasi hiukan paremmaksi paikaksi meille kaikille.
Tämä tulkinta avaa tietoisuuden portit kaikenlaisen lahjakkuutesi tehokkaampaan
käyttämiseen etenemisesi kannalta tärkeissä tilanteissa.

Deskendentti
Auringonpaluukartan deskendentti kuvaa kyseisen vuoden aikana eteesi tulevien
ihmissuhteiden miinakenttää, jonka tehtävänä on vahvistaa itsetuntoasi ja
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ainutlaatuista persoonallisuuttasi. Vedät kunakin auringonpaluuvuotena puoleesi
aivan tietynlaisia ihmisiä, joiden ainoa tehtävä on saada sinut vuosi vuodelta
vakuuttuneemmaksi omista erityisistä lahjakkuuksistasi ja ennen kaikkea oikeudestasi
käyttää niitä päivittäin hyväksesi kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Sinun on opittava
luottamaan omaan arvostelukykyysi muiden hyväksymistä odottamatta ja juuri siihen
tämä auringonpaluutulkinnan osa sinua opastaa.

Keskiyö
Auringonpaluukartan keskiyön merkki kuvaa koti- ja perhe-elämääsi sisältyviä uusia
mahdollisuuksia ja parhaimmillaan kokonaan uutta näkökulmaa, joka saa sinut
tuntemaan olosi varmaksi ja turvalliseksi. Myös sisäinen turvallisuuden kaipuusi
rakentuu eri vuosina erilaisista palikoista, jotka haastavat sinut uudistamaan kotiin ja
perhe-elämään liittyviä käyttäytymismalleja enemmän itsesi näköisiksi. Ulkoisten
puitteiden rakentamisen sijasta turvallisuus syntyy lopulta vain siitä, että koet olevasi
hyväksytty ja rakastettu ihan omana itsenäsi. Vain tällaisesta lähtökohdasta saat
luovuutesi toimimaan täydellä teholla ja samalla tiedät olevasi turvassa ulkoisista
olosuhteista riippumatta.
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Ota leijonakuninkaan/kuningattaren viitta harteillesi
Leijona auringonpaluukarttasi nousevana merkkinä

Leijona auringonpaluuvuoden nousumerkkinä käynnistää ulospäin suuntautuneen ja
parhaimmillaan hyvin itsetietoisen aurinkovuoden elämässäsi. Tämän jakson alkaessa
tulet huomaamaan selvän positiivisen virtauksen ihmisten suhtautumisessa sinuun ja
kaikkiin mahdollisiin ehdotuksiisi. Luova energia ja majesteetillisuus heijastuvat
sinusta kauas horisontin taakse ja elämä on tarjoamassa kokonaan uudenlaista ja
kiehtovaa todellisuutta ilman mitään sen suurempaa yrittämistä.
Nyt kannattaa sovittaa leijonakuninkaan viittaa harteille ihan tosimielellä ja uskaltaa
tehdä ratkaisevia päätöksiä suuntaan tai toiseen. Auringonpaluukartan nousumerkin
osuminen
Leijonan
merkkiin
moninkertaistaa
henkisen
luovuuden
käyttömahdollisuudet ja tällaisena aikana muiden voimakkaat mielipiteet eivät pysty
suistamaan sinua valitsemaltasi polulta. Aivan varmasti joku tulee sitä yrittämään,
mutta tietoisena tämän vuoden voimastasi onnistut helposti kääntämään sinuun
kohdistuvan vastustuksen eduksesi.
Varaudu ottamaan vastaan myös äärimmäisen raskasta kritiikkiä vain siksi, että se
toimii vastavoimana elämäsi tärkeimpiä ratkaisuja tehdessäsi. Ilman kovaa kritiikkiä ei
koskaan synny ainutlaatuisia saavutuksia. Niinpä voitkin tietoisesti hiukan kovettaa
nahkaasi ja olla valmis ottamaan tyynesti vastaan niin risut kuin ruusutkin.
Sinulla on nyt seuraavaan syntymäpäivääsi asti mahdollisuus lunastaa
kuninkaallisuutesi. Vain pelkonsa voittava ja ympäristöstään riippumaton ihminen voi
jossain vaiheessa tunnistaa kruunun painon päälaellaan. Kun löydät Leijonan itsestäsi,
tulet välittömästi ansaitsemaan ympäristösi kunnioituksen ja ihailun rohkeutesi
johdosta, vaikka tekosi sitten olisikin pettymys yhdelle tai useammalle ystävälle tai
läheiselle.
Pettymyksen tunne on kuitenkin aina vain väliaikainen vaihe heidän osaltaan, sillä
jollain ihmeen tavalla myös ympäristösi vapautuu uusiin luoviin ratkaisuihin heti kun
sinä teet sellaisia. Tämän vuoden aikana sinulla on todellinen mahdollisuus vapauttaa
itsesi ja läheisesi menneisyyden paikoilleen jämähtäneistä rakenteista. Sinulla on
kosminen lupa tehdä suuria suunnitelmia ja laittaa käytäntöön jopa dramaattisia
ratkaisuja vain sillä perusteella, että sinusta tuntuu siltä.
Leijonan auringonpaluuvuosi on parasta mahdollista metsästysaikaa kaikilla elämäsi
sektoreilla ja uskaltamalla toteuttaa itseäsi arvostelua pelkäämättä kotona, töissä ja
vapaa-aikana, olet ehdottomasti eläinradan halutuinta ja pidetyintä seuraa.
Tyytyväinen Leijonanousuinen on ihan oikeasti maailman lämpimin ja ihanin
ihminen. Tämän auringonpaluuvuotesi aikana tyytyväisyys on omissa käsissäsi
enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Vastaavasti ärtyneisyys on merkki siitä, että et
ole uskaltanut keskittää energiaasi riittävästi omien päämääriesi ja intohimojesi
toteuttamiseen.
Kannattaa lukea tarkasti Auringon huonesijainti ja katsoa myös sen perusteella, mikä
elämänalue palvelee tämän vuoden aikana parhaiten luovuutesi toteuttamista.
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Nyt on aika näyttää hyvältä
ja nauttia luksuselämästä myös ihmissuhteissa
Leijonan tullessa auringonpaluu vuotesi nousevaksi merkiksi, kehkeytyy sinusta
melkoinen dramaturgian mestari myös rakkauselämän alueella. Jollain tavalla tulet
enemmän ja enemmän tietoiseksi omasta arvostasi, eikä mitättömyyksillä ole asiaa
sinun hoviisi. Olipa kysymys olemassa olevasta rakkaussuhteesta tai kokonaan uudesta
tuttavuudesta, nousevat vaatimuksesi tavallista korkeammalle, eikä sinun rakkautesi tai
uskollisuutesi saavuttaminen enää ole mikään itsestään selvyys.
Tietoisena tästä auringonpaluuvuotesi energiasta voit nostaa leijonaenergiasi tietoisesti
näkyviin erilaisten ulkoisten merkkien avulla. Uudet vaatteet, kengät, korut, kampaus,
sisustus, kulkuväline jne. eivät ole tässä tilanteessa mitään turhuutta, vaan merkkejä
arvoasemasi kohoamisesta. Kaiken tämän ulkoisen kohentumisen kohteena ei voi olla
ulkoinen maailma, vaan sinä itse. Luksus ei ole näyttämistä, vaan nauttimista varten.
Tämän vuoden aikana voit olla onnellinen vain sellaisessa parisuhteessa, joka sallii
sinun toteuttaa itseäsi ja nauttia omasta viehätysvoimastasi kaikkialla missä kuljet.
Kaikki ihailevat kuningasta tai kuningatarta, ja puolison mustasukkaisuus on todella
typeryyden huippu. Ylpeä voi olla kulkiessaan sinun rinnallasi, mutta omistushalu on
varmin keino tappaa sinun rakkautesi.

Stressi tuntuu ensimmäisenä sydämen alueella
Leijona
auringonpaluuvuotesi
nousumerkkinä
altistaa
sydämen
ja
verenkiertoelimistön ilmoittamaan tilanteista, joissa energiasi ei enää kulje oikeaan
suuntaan. Ylipäätään jaksaminen ja oman mission toteuttaminen liittyvät
saumattomalla tavalla toisiinsa. Ellei mielekkyyttä ja suoranaista innostusta löydy
päivittäiseen tekemiseen, niin väsymys iskee kapuloita rattaisiin ja altistaa
aineenvaihduntasi monenlaisille häiriötiloille, jotka pakottavat sinut rauhoittamaan
tahtia ja lepäämään enemmän.
Tämän vuoden hankalin "sairaus" on ehdottomasti stressi, sillä Leijonamainen laatusi
vaatii myös tuloksia ja sitä kautta muiden kunnioitusta. Tuloksia ei kuitenkaan synny
pelkästään sitkeästi tekemällä vaan samaan aikaan nauttimalla ponnistuksistasi ja siksi
on niin tärkeätä kehitellä jokaisesta päivästä omanlaisensa upea luksuskokemus jonkun
yksittäisen tapahtuman tai itselle osoitetun palkkion muodossa. Näin stressi helpottaa
ja sydän paukuttelee elämänsä innossa uutta energiaa kaikkialle kehoosi.
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Tee omat ratkaisusi tinkimättömästi
ja itsenäisesti muiden apua odottamatta
Opiskellessasi Leijonan nousumerkkiä auringonpaluuvuotesi kunniaksi tulet samalla
törmäämään kasvaneeseen tilantarpeeseen laskevan merkkisi Vesimiehen välityksellä.
Oman omistautumisesi ja aurinkovoimasi alaisuudessa saatat tuntea tavallista
suurempaa vastenmielisyyttä fanaattisesti omaan elämäänsä suhtautuvia ihmisiä
kohtaan, koska he eivät kerta kaikkiaan kuule mitä sinulla on heille sanottavaa. Näin he
tavallaan torppaavat loistavat ideasi jo lähtöviivoille.
He ovat kuitenkin lopulta peilejä omalle riippumattomuuden tarpeellesi, joka on
ehdoton edellytys tämän vuoden menestystarinan toteutumiselle. Varo haukkaamasta
liian suurta palaa olettamalla, että muutkin tekisivät osuutensa. Niin ei tule
tapahtumaan. Vasta sitten kun toiminta ja tekeminen palvelee ensisijaisesti omaa
elämääsi ja omaa näkemystäsi, saat muutkin näkemään suunnitelmasi mielekkyyden.
Deskendenttisi mukaisesti tämän vuoden haaste on toteuttaa omat projektisi niin
vapaasti ja riippumattomasti, ettei siihen tarvita kenenkään ulkopuolisen sitoutumista.
Kun
tämä
elementti
toteutuu,
tulee
sinulla
riittämään
innokkaita
yhteistyökumppaneita tungokseen asti.

Rakennat laadukasta pohjaa urakehityksellesi
Härkä auringonpaluukarttasi keskitaivaan merkkinä

Härän osuessa auringonpaluukarttasi keskitaivaan merkiksi, voit alkaa hihkua
riemusta, sillä tämä on urasi ja ammattisi kehittymisen kannalta yksi ihanimmista
vaihtoehdoista, sikäli kun päätät käyttää tätä energiaa hyväksesi. Tässä vuodessa on
kaksi merkittävää mahdollisuutta. Ensimmäinen niistä on luoda itsellesi turvallinen ja
materiaalisella tasolla laadukas ammatillinen pohja jatkuvalle menestymiselle
elämässäsi. Toinen mahdollisuus on kehittää työhön tai ammattiin liittyviä olosuhteita
ratkaisevasti miellyttävämmiksi kuin tähän asti.
Nämä kaksi niin mukavalta kuulostavaa todellisuutta kietoutuvat lähes mystisellä
tavalla toisiinsa, eikä toisen toteuttaminen ilman toista ole mitenkään mahdollista.
Mistä siis kannattaisi lähteä liikkeelle? Härän Venus-symboliikan mukaisesti
turvallisuus rakentuu ilon ja nautinnon ympärille, joten ensin kannattaa tehdä myös
työelämästä mahdollisimman mukava kokemus. Voit hyvin lähteä liikkeelle pienistä
asioista, kuten pienestä luksuksesta päivittäisessä työelämässä ja viedä sitten ideaa
eteenpäin myös suuremmassa mittakaavassa.
Tulet näillä pienillä säädöillä saavuttamaan ihmeellisiä kokemuksia työelämässäsi vain
siksi, että opit löytämään uudenlaisen ja nautinnollisen asenteen nykyiseen työhösi.
Tällainen muutos on kuin taikaa, sillä asenteesi muuttuessa myös työn laatu tulee
muuttumaan koko ajan paremmaksi ja palkitsevammaksi. Jatkossa pääset sitten
luontevasti jopa vaihtamaan ammattia niin halutessasi. Suurinta hallaa aiheutat urallesi
rehkimällä tai muulla tavoin vaatimalla itseltäsi liikaa, jolloin myös urakehityksesi ottaa
takapakkia.
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Kotielämäsi tasapaino on suorassa suhteessa työsi mielekkyyteen
Skorpioni asettuu tämän auringonpaluukarttasi keskiyön merkiksi ja tulee asettamaan
melko tiukat vaatimukset sisäiselle turvallisuudellesi ja sitä kautta myös koti- ja
perhe-elämälle. Jos keskityt liikaa työelämän vaatimuksiin ja mahdollisimman suuren
tilin tekemiseen, tulet samalla asettaneeksi materian henkisen turvallisuutesi mittariksi
ja sehän sitten onkin loputon suo tarvottavaksi.
Tämän vuoden pelottavin skenaario on, että vaadit perheeltäsi tai läheisiltäsi
kompensaatiota työelämäsi ankaralle rytmille. Heidän kannaltaan katsottuna
vaatimuksesi on suorastaan idioottimainen ja niin he tulevat siihen myös
suhtautumaan. Turvattomuuden tunteesi kasvaa kasvamistaan ja käyttäytymisesi
muuttuu pahimmassa tapauksessa aggressiiviseksi läheisiäsi kohtaan. Seurauksista en
viitsi puhua sen enempää, sillä toivon sydämestäni, että näin ei tapahtuisi.
Mitä sitten voit tehdä kaikkia tyydyttävään lopputulokseen pääsemiseksi? Ihan
ensimmäiseksi on tietysti huolehdittava siitä, että työ itsessään antaa sinulle riittävän
tyydytyksen, ettei sitä tarvitse kotoa käsin paikkailla. Myös kotielämän materiaalinen
kehittäminen on huomion arvoinen signaali turvattomuuden tunteesta, joka on
paikattavissa lopulta vain sillä, että ensin nautit työstäsi ja sen jälkeen perhe-elämästäsi
sellaisena kuin sitä haluat elää.
Koti rakentuu turvalliseksi ja lämpimäksi sisältä käsin ja tämän vuoden kuluessa tulet
tekemään suuria päätöksiä perhe-elämäsi ihmissuhteissa suuntaan tai toiseen.
Skorpioni keskiyön merkkinä ei hyväksy kompromisseja työn ja kotielämän välillä.
Joko molemmat sujuvat mallikkaasti tai sitten molemmat ajautuvat suuriin ongelmiin.
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Kuu, Uudistusten Huoneessa
sähköistyy uudelle ja ihmeelliselle
Kuu 11. Huoneessa

Nyt ei vanha ja virttynyt kelpaa, vaan sielu janoaa uusia ideoita ja uusia ihmisiä, joilla
on uutta annettavaa. Muista, että olet kuitenkin samalla hyvin herkässä tilassa, jossa on
koko ajan oltava tarkkana siitä, että uusi energia saa sinuun voimaa ja valoa, eikä
hermostumista ja turhautumista. Kaikki muutos tulee kasvavan hyvän olon ja
vapauden kasvamisen kautta.
Tarvitset paljon omaa aikaa ja tilaa, mutta nyt on ensiarvoisen tärkeää
hermostuneessakin tunnelmassa säilyttää herkkyys sille, että kaikki rakentuu vapaassa
ja hengittävässä tunnelmassa. Tällainen sähäkkä energia, jossa etsitään kuumeisesti
uusia tapoja elää ja ratkaista arkipäivän ongelmia, tuottaa helposti ylimääräistä
hätiköintiä. On tärkeää antaa ihmisten, asioiden ja ilmiöiden ilmaista omat laatunsa ja
energiansa ennen kuin niihin sitoutuu liiaksi. Sinulle kaikkein tärkeintä on se, että
sinun vapautesi ja oma harkintavarasi ei missään vaiheessa tule rajoitetuksi. Yleinen
tietoisuudentaso on vahvassa nousukehityksessä ja uusia toimintatapoja ja yhteisöjä
syntyy. Olet vahvasti mukana tällaisessa muutosprosessissa. Yhteisöt voivat kuitenkin
toimia vain silloin, kun niiden kunnioitus yksilön oikeuksia kohtaan on aukoton.
Tällaisia ihmeitä on kuitenkin nyt liikkeellä, syntymässä ja kehittymässä. Kuu auttaa
erityisellä herkkyydellään tunnistamaan sinulle oikeat ihmiset ja ilmiöt. Sinulla on
tällaisen vuonna oikeus ja velvollisuus viedä elämääsi eteenpäin, aimo annos sitä kohti,
missä omat toiveesi ja ideaalisi oman elämäsi suhteen ovat.

Aurinko, Kommunikaation Huoneessa
antaa puheenvuoron sinulle
Aurinko 3. huoneessa

Kaikki informaation käsittely tänä vuonna on sinulle itsesi toteuttamisen juhlaa.
Ymmärrä tämä mahdollisimman laajasti. Kaikki inhimillinen kanssakäyminen on nyt
sinun hovisi, kun sinut viime synttäreilläsi on Aurinkokuninkaaksi kruunattu. Saat
näkyvyyttä ja auktoriteettia, johon et ole tottunut. Aina on sitten joitakin kateellisia,
jotka ovat valtasi valmiita kieltämään, mutta mitäpä siitä.
Luovuutesi kukoistaa tänä vuonna erityisesti sellaisilla elämän alueilla, joilla käsitellään
kaikenlaisia suhteita. Asioiden ja ihmisten. Liiallinen järkeily ja turha, suorastaan
vahingollinen, informaatio tekevät monesti esteitä kehityksen luonnolliselle virralle ja
sinulla on mukanasi nyt sydämen voima, jolla tällaisia ongelmia ratkotaan. Se on sukua
maalaisjärjelle, joka sekin alkaa olla niin harvinainen, että voisi sen voisi luokitella
supervoimaksi. Kun sinulla on loputtoman jankkaamisen pysäyttävä luovuus
hallussasi, saat tulevaisuuden virtaamaan elämääsi näiden esteiden ohi. Eikä tämä jää
huomaamatta.
Ei tällaisia kruunajaisia suotta vietetä. Sinulle on annettu tänä vuonna lahjaksi voimaa
ja virettä tulla ulos liian itsekriittisyytesi kuoresta jalkautumalla ihmisten ja
informaation virtaan arvokkaana kuninkaallisena painavine sanoineen. Tämä luo
itseluottamukseesi aivan uutta säihkettä, joka tulee näkymään laajempana ja
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todellisempana, koska tämä on niin vahva kutsu oman sydämesi avaamiselle.

Merkurius, Kommunikaation Huoneessa
tekee elämästä jumalan teatteria
Merkurius 3. huoneessa

Tämä vuosi ei ole tylsä. Vaikka se yrittäisi olla, niin viimeistään sinä et anna sille siihen
mitään mahdollisuutta. Olet rajoittanut itseäsi liikaa ja nyt vapautuva energia aiheuttaa
joka suuntaan etenevän räjähdyksen, jossa koko elämäsi on uudelleen arviointisi
kohteena. Oikeastaan mitään ei kannata ottaa liian vakavasti, ei sinun eikä elämäsi
ihmisten. Paras tapa nauttia tästä vuodesta on antautua mahdollisimman avoimena
tapahtumien virtaan, osallistua, etsiä, löytää ja kadottaa. Siis elää.
Jos Merkurius asettuu omaan huoneeseensa, siltä on turha odottaa vakavuutta. Se on
valmis kaikenlaisiin peleihin, kokeiluihin ja vakaviinkin viesteihin, mutta se tuo
elohopeamaisessa laadussaan niin paljon sähinää, että keskittyminen ja todelliset
valinnat on jätettävä kauemmas tulevaisuuteen. Tällaisena aikana on annettava itselle
lupa nauttia hyvällä omallatunnolla kaikista mahdollisuuksista, mitä elämä tarjoaa.
Merkurius tuo tällä sijainnilla sinulle viestejä myös kumppanuudestasi: ihastumiset
ovat lähes väistämättömiä. Ne tulevat kuitenkin kertomaan sinulle enemmän jotakin
itsestäsi,kuin tarjoamaan mitään kestävää.
Tällaisena aikana kaikella on tapana mennä enemmän tai vähemmän solmuun ja
sekaisin. Draamaa on aika vaikea välttää. Kaiken draamankin tarkoituksena on
kuitenkin opettaa meille riippumattomuutta ja rauhallista perusasennetta kaiken
maailmallisen metelin keskellä. Sillä tämä aika kaivaa sinusta esiin joustavuutta ja
näkökulmien vaihtamisen kykyä, valmiutta nähdä erilaiset mielipiteet vain
mielipiteinä. Kaikki tämä kasvattaa itseluottamustasi.

Venus, Voimavarojen Huoneessa
palauttaa mukavuusalueelle
Venus 2. huoneessa

Koska Venus asettuu omaan huoneeseensa, et saa loukata tämän nautinnon ja elämästä
nauttimisen suorastaan pyhää vuotta, millään epämukavalla ja itseäsi kurittavalla
säheltämisellä. Joillekin toki suurinta nautintoa tuottaa aktiivinen elämäntapa, mutta
siinä ei saa sitten olla pisaraakaan masokismia. Ai niin, ellei se nyt sitten tunnu hyvältä.
Se, että planeetat asettuvat sinun vuotesi kannalta tällaiseen tilanteeseen voisi kertoa
siitä, että olet syönyt liikaa omien voimavarojesi kuormasta ja nyt on palattava ihan
tarkasti omalle mukavuusalueelle, löydettävä ehkäpä uudestaan kadonneet iloa
tuottaneet harrastukset ja ihmiset. Eikä vähimpänä: parisuhde. Hyvä parisuhde tuottaa
useimmille ihmisille sen suurimman nautinnon ja tyydytyksen, mitä elämässä voi
saada. Pitäydy mahdollisimman tiukasti koko ajan omassa hyvässä olossasi.
Kissamainen kehräyksesi saa parisuhteen voimaan paremmin tai sitten ei. Jos omalle
nautinnonhalullesi antautuminen tuottaa aggressiivisia reaktioita kumppanissa,
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kannattaa kaikki eroottinen energia suunnata muille maille.
Eiköhän viesti nyt ole aika selvä. Sinun on aika ottaa vakavasti oma onnellisuutesi, eikä
se kauhean vaikeata pitäisi olla. On vain oltava valmis tekemään joka hetkestä
mahdollisimman mukava ja nautinnollinen, katsottava elämää sillä silmällä, jolla kaikki
on kaunista ja sinä olet kaiken keskellä oman kauneutesi kukintona.

Mars, Voimavarojen Huoneessa rakentaa reserviä
Mars 2. Huoneessa

Menohaluja on nyt kovasti. Sinulla on erinomaisen itsellinen ja omiin unelmiin luvan
kanssa keskittyvä aurinkovuosi. Tähän täytyy nyt vain lisätä se näkökulma, että sinun
kannattaa ottaa itsenäisessä elämänkäsittelyssäsi huomioon ne ihmiset, taloudelliset
seikat ja varajärjestelmät, joita tarvitset niinä päivinä, kun kaikki ei menekään kuin
Strömsöössä.
Huima energiasi tuhlaantuu helposti nyt kaikenlaiseen turhanpäiväiseen, mikä ei
tarkoita arjen luksuksen kieltämistä. Energia on nyt siinä vaiheessa, että kannattaa
kuitenkin muistaa sisäinen hamsterinsa ja jakaa omastaan talteen omiin reserveihin.
Myös sijoitukset läheisten ihmisten hyvinvointiin tavalla tai toisella palkitsevat
omankin elämännautinnon kasvua. Siispä, voiko elämästä nauttia hyvällä
omallatunnolla ja silti rakentaa samalla pähkinävarastoa? Voi. Koska elämästä
nauttiminen on varmaan paras tapa jemmata hyvinvointia tulevaisuuteenkin.
Energiasi on niin viehättävää, että seuraa riittää takuuvarmasti ja tämä voi myös
rakentaa arvaamattomia voimavaroja tulevaisuuteen uusien ystävien apuna ja
yhteistyönä. Myös perheen voi ottaa mukaan hyvään fiilikseen ja tällainen laatuaika
kantaa tulevaisuuteen, tulevaisuuden laatuaikana.

Jupiter, Kommunikaation Huoneessa tuo sinulle mahdollisuuden
nostaa elämäsi pelistrategiat toiselle tasolle.
Jupiter 3. huoneessa

Kun saat tällaisen synttärilahjan, olet jo varmasti huomannut, että jatkuva asioiden
kääntely, vääntely ja yleinen päättämättömyys haittaavat liikaa sinun ihka omaa
elämääsi. Sinulle tarjotaan hopeavadilla tilaisuutta irrottautua yleisen mielipiteen
raskaasta taakasta, jatkuvasta ulkopuolisten "asiantuntijoiden" kuuntelusta ja
ratkaisujen loputtomasta puntaroinnista.
Jupiterin lahjat edellyttävät aina sitä, että olet valmis ansaitsemaan sen hyvän, joka
tarjolla on. Nyt tarjotaan parantuvia ihmissuhteita ja sydämellä jalostettua
järjenkäyttöä. Kuulostaa hyvältä. Hankalat tilanteet syntyvät aivan liian usein siitä, että
ennakoi liikaa muiden reaktioita ja odotuksia ja alkaa elää tällaisten kuvitelmien
mukaisesti. Jupiter on itsevaltias. Sinunkin on siis oltava, jotta voit saada tämän vuoden
pakettisi avattua. Sinun on kirkastettava itsellesi sinua johtava ajatus ja annettava sen
vaikuttaa kaikissa kommunikaatiotilanteissa. Muiden reaktiot ovat heidän omalla

Astro.fi © Seppo Tanhua

9

Auringonpaluu
Mallitar

vastuullaan, aivan kuten sinä vastaat omistasi. Eikä tiikeriä kiinnosta lampaiden
mielipide.
Jos tämä kuulostaa sinusta ikävän itsekkäältä, voit muistaa, että itsevaltiaskin voi olla
valistunut sellainen. Omaan kokemukseen luottaminen ja omaan unelmaan
suuntautuminen palkitsee kokonaisuutta, koska voit luottaa siihen, että meillä on
mukanamme omat missiomme, joissa on suurta viisautta. Jos ihmiset luottaisivat
omaan sisimpäänsä, voisimme kommunikaatiomme kautta rakentaa yhteisöllisyyttä,
jossa olisi samaa tarkoituksenmukaisuutta kuin luonnossa. Kuinka siellä erilaisuus
rakentaakaan kaunista, viisasta ja todellista.

Saturnus, Luovuuden Huoneessa
kehottaa seuraamaan innostuksesi aaltoa
Saturnus 5. Huoneessa

Kun Saturnus sijoittuu nyt auringonpaluukartallasi luovuuden huoneeseen, voit olla
varma, että saat huipputuloksia aikaiseksi seuraamalla sitä voimaa, joka nyt haluaa
purkautua jättämään juuri sinun oman jälkesi maailmaan. Tässä ei voi tehdä
minkäänlaisia kompromisseja. Sinun vuotesi pyhitetään täysin omaehtoiselle
tekemiselle ja muut voivat sitten tehdä mitä nyt ikinä tekevätkään.
Tällainen luovan voiman ja inspiraation purskahdus joko sytyttää kanssaihmisesi sinun
innostuksesi mukaan, tai sitten se herättää kateudensekaisen halun saada sinun
voimasi omaan käyttöönsä. Jos annat nyt itseriittoisen ihanan luovuutesi muiden
palvelukseen, tulet väsymään ennen ensimmäistäkään väliaikapistettä. Tämä
konkreettisen toteuttamisen palava into on tarkoitettu sinun oman henkisen sisältösi
tuomiseen maailman ihmeteltäväksi. Onneksi tuo sisäinen palo ja liekki on niin vahva,
että se jättää muiden lepattavat kynttilät varjoonsa, toivon mukaan.
Tee itse, kosmisella tuella, tämän vuoden olosuhteesi mahdollisimman suopeiksi oman
"missiosi" toteuttamiseen, olipa se mikä hyvänsä. Tai tuntuivatpa velvollisuutesi kuinka
suurilta tahansa. Sinulla on nyt erikoislupa olla juuri se mikä tällä hetkellä olet, kokea
se sisäisenä sielun tulena ja antaa se maailmaan kaikella sillä itseluottamuksella, jota
ikinä vain voit itsessäsi kokea. Tällaiset ajat ovat suuria lahjoja, joita ei voi hukata
toimimalla itseään vastaan.

Uranus, Totuuden Huoneessa
ravistelee vanhoja alttareita
Uranus 9. Huoneessa

Yhdeksännessä huoneessa toimitaan kokolailla ulkosalla. Kuten sanotaan totuus on
tuolla ulkona. Totuudeksesi tulee se, mitä päätät tehdä, miten päätät laajentaa
toimintasi ja vaikutuksesi piiriä. Sinulla on oma totuutesi ja se on nyt kokeilemalla
testattava maailmalla. Oman totuuden todeksi tekeminen on todella vaativa homma,
mutta ole valmiina kyseenalaistamaan kaikki totuudet, omasi ja muiden.
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Omaan päähänsä voi kehitellä kaikenlaisia kuvioita, joita voi halutessaan pitää totena,
jopa totuutena. Mieleen tulee nyt Marcus Aurelius, joka sanoi jotenkin näin: "Ei ole
faktoja, on vain mielipiteitä, ei ole totuutta, on vain näkökulmia". Ihmisinä olemme sen
verran rajallisia olentoja, että totuudet tulisi testata käytännössä, jotta selviää onko
niistä mihinkään, palvelevatko ne edes hyvänä näkökulmana. Sydän onkin sitten jo
vähän parempi totuuksien vaaka, koska sellaisten totuuksien eteen, joissa on sydän
mukana kannattaa jo vähän vaivaakin uhrata. Tällaisena aikana on oma loisto tuotava
sosiaaliseen ympäristöön ja annettava sen vaikuttaa.
Tämä on palavan rohkeuden vuosi, jossa sinun oma arvomaailmasi on paljon
tärkeämpi, kuin mikään sovinnainen tapa tai totuus. Elämälle on annettava nyt
mahdollisuus virrata sinussa oman sydämesi totuuden kautta, jotta se mitä sinä tänne
olet tuomassa pääsee loistamaan vapaasti. Se saattaa ravistella muiden uskomuksia,
mutta vaikka olisit oman totuutesi kanssa yksin, se on edelleen totuus.

Neptunus, Rakkauden ja Ihmissuhteiden Huoneessa
vahvistaa omaa voimaa
Neptunus 7. Huoneessa

Nyt ihmissuhteet ovat vahvasti vaa'assa. Vaikka mitään muutostakaan ihmissuhteissa
ei tapahtuisi, alkavat sinun käsityksesi ihmisistä, rakkaudesta ja itsestäsi vääjäämättä
muuttua. Alat herkistyä tajuamaan paremmin, mitä ansaitset, mikä on hyvää, kaunista
ja todellista. Ajattelit ehkä, ettei elämä ole täydellistä, eivätkä ole ihmisetkään. Eivät
olekaan, mutta se ei ole mikään tekosyy välinpitämättömyydelle ja
rakkaudettomuudelle.
Et voi enää ohittaa omia tarpeitasi tai vähätellä omaa arvoasi. Jos olet seurassa, jossa
sinua ei arvosteta, jossa sinun ainutlaatuisuuttasi ei ymmärretä, alat herkistyä tälle
suvaitsemattomalle ja välinpitämättömälle asenteelle. Kun sinun reviiriäsi tai arvojasi
loukataan riittävästi, alkaa nousta terveellinen kiukku. Sillä voit nostaa omaa voimaasi,
jonka tarkoituksena on vapauttaa sinut näkemään oma arvosi ja murtaa illuusiosi.
Masennus ja olosuhteille alistuminen voi todellakin johtua myös siitä, että olet
ympäröinyt itsesi ihmisillä, jotka eivät arvosta sinua todellisena itsenäsi.
Sinulla on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa: joko vaihdat seuraa, tai opetat oman voimasi
tuomalla itsearvostuksella muitakin kunnioittamaan sinua ja reviiriäsi. Ainoa ihminen,
jota voit muuttaa olet sinä itse, mutta löytäessäsi omat aarteesi ja oman arvosi, alkavat
muutkin ihmiset kunnioittaa sinua. Ainoat todelliset aarteet ovat sisäisiä ja Neptunus
auttaa sinua erottamaan katinkultaiset illuusiot oman arvosi aidosta kullasta.

Pluto, Luovuuden Huoneessa
herättää sisäisen lapsen
Pluto 5. Huoneessa

Ja se sisäinen lapsi ei olekaan mikään ihan kiltti piltti. Sinä olet nyt saanut tarpeeksesi
oman itsesi kutistamisesta arkipäiväiseen muotoon, jonka et enää ollenkaan koe olevan
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sinä. Sinussa on jotakin paljon isompaa ja loistavampaa, sisäinen lapsesi, joka pyrkii
esiin. Mitä pidempään pidättelet tätä hullunihanaa luovaa energiaa, sitä
tuskaisemmaksi muuttuu olosi. Sinun on siis vain annettava itsellesi lupa toteuttaa
mitä villeimmätkin päähänpistosi. Liian kauan olet ollut ankara itsellesi, tavoittelitko
ehkä muiden hyväksyntää pyrkimällä heidän kaltaisikseen?
Ihmiset rakastavat ihmisiä, jotka rakastavat itseään, aidosti ja iloisesti. Voit rakastaa
kuitenkin itseäsi vain, jos olet oma itsesi. Oma itsesi on se, joka kokee olevansa
merkityksellinen, aito ja yksilöllinen. Jos sinulla ei ole riittävästi tällaista kokemusta,
joka on aidon itsensä rakastamisen ehto, sinun on aika alkaa muokata elämääsi tähän
suuntaan. Eihän se välttämättä tarvitse suuria ja näyttäviä liikkeitä, kiiltoa ja sähinää,
vaan se voi olla mitä vain, missä koet, että voit olla se lapsi, joka olit ennen kuin sinua
alettiin sopeuttaa maailman ehtoihin.
Et voi olla tyytyväinen, ennen kuin saat itsestäsi ulos jotakin ihan omaa ja
ainutlaatuista. Alku voi olla kyllä ihan vaatimatonkin. Tee, mitä tahansa taiteellista,
tasolla ei ole mitään väliä. Se, että saat kosketuksen luovaan puoleesi on tärkeintä.
Sinun on tahdottava itsesi. Tule itseksesi. Ala olla itsesi tekemällä maailmaan pieniä
ainutlaatuisia, juuri sinun jälkiäsi.

Lopuksi
Toivotan sinulle onnea ja menestystä tulevalle auringonpaluuvuodelle. Suosittelen
palaamaan tämän tulkinnan pariin vaikkapa parin kuukauden välein, koska vasta ajan
myötä moni tässä tulkinnassa mainituista asioista tulee akuutisti esiin. Kun seuraava
syntymäpäiväsi koittaa, tulen tarjoamaan sinulle jälleen kokonaan toisenlaista
aurinkovuotta. Tätä tulkintaa seurattuasi tiedät, auttoiko tämä sinua tekemään
elämästäsi mielekkäämpää tai muuten mukavampaa ja kannattaako uuteen tarjoukseen
tarttua.
Aurinkoisin terveisin Seppo Tanhua
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Tilaa omaksesi!

Astrokalenteri
Elämäsi on hieno seikkailu
Astrokalenteri auttaa yhdistämään näkymättömän maailman värähtelyt elämääsi
astrologian, biorytmien, kuunvaiheiden ja numerologian avulla.

Astrokalenteri pitää sisällään:
Päiväkalenterin: Päivän aikana mahdollisesti vaikuttavat planeettatekijät.
Kuukausikalenterin: Kosmiset planeetat kertovat hetkestä, jolloin niiden vaikutus on vahvimmillaan.
Vuosikalenterin: Vuositason tulkinnat ovat kosmisten planeettojen ohituksia kuvaavia aikajaksoja eli astrologisen aikasi punainen lanka. Nämä tulkinnat ovat kaikkein tärkeimmät
kuluvan vuoden kannalta ja voimassaolo näkyy kuukausi kerrallaan.
Kuukalenterin: Kuunvaiheiden vaikutukset yleisellä tasolla. Näet mikä kuupäivä on
menossa ja mitä silloin kannattaa huomioida.
Biorytmit: Kertovat ajankohdan, jolloin fyysinen hyvinvointi, emotionaalinen kyky ja äly
ovat korkeimmillaan tai alimmillaan. Biorytmiäsi seuraamalla löydät elämänrytmin, jonka
avulla asioiden tekeminen helpottuu huomattavasti.
Videokoulun: Lyhyt astrologian kurssi planeetoista, aspekteista ja transiiteista kimmokkeeksi jatko-opintojen aloittamiseksi.
Astro-pro�ilin: Astrologinen syntymäkarttasi sekä pikatulkinnat karttasi nousumerkistä ja
persoonallisista planeetoista.
Numerologian: Numerologiset tulkinnat avaavat uusia reittejä itsetuntemukselle ja
luovuudelle.

Mitä asiakkaat kertovat
Astrokalenterista?
”Kiitos Seppo! Juuri lueskelin näitä Astrokalenteriin liittyviä viestejä mitä olen
saanut sinulta. Ne ovat pitäneet ihan
uskomattoman hyvin paikkansa!
Minulla on tunne, että nyt ovat suuret muutokset käynnissä minun elämässäni ja
hyvällä tavalla sellaiset!
Kiitos jo menneistä ja valmiiksi tulevista Astrokalenterin tulkinnoista.:)”
-Netta

www.astro.�/horoskooppi/astrokalenteri

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

Maya-astrokalenteri pitää sisällään:
Päiväkohtaisen tulkinnan: Päivän energiakuvaus vallitsevan teeman mukaan.
Päiväkohtaisen kehon osatulkinnan: Kuinka päivän energiat resonoivat kehossa.
Kohtalonperheen: Peruskohtalonkuvan merkkien ja suuntien kuvaukset.
Maya-symbolien yhteensopivuusvertailun: Kenen kanssa synkkaa? Kenen kanssa ei.
Oman Maya-pro�ilisi: Kooste kaikista maya-astrologisista vaikuttajistasi.
Linna- ja aaltojaksot: Zolkinin keskeisimmät periodit ja niiden toiminta.
Lohikäärmejaksot: Yhteydet aistielimiin.
Neljän galaktisen vuodenajan kuvaukset: Henkisen atmosfäärin rotaatiot.
Galaktisen aktivaation mediaalipäivät: Aktivoivat ja uudistavat elämää sen luonnollisella
kehityskaarella.

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

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

Mitä asiakkaat kertovat
Maya-astrokalenterista?
"Hei Esa! Olen kovasti iloinen että tilasin Maya-astrokalenterin. Näyttää heti hyvin
oikealta ja vahvistavalta aikaan missä elän.
Yksi portti mielen syvyyksiini avautui,
hienoa oppia uutta itsestä. Hienoa että tällainen Maya-kalenteri on saatu käyttöömme."
-Pirjo

Tilaa omaksesi!

Vuosi Elämääsi

Auringon Paluu

Monet meistä omaksuvat asioita helpommin paperilta lukemalla kuin tabletin ruutua tuijottamalla. Tämä tulkinta ohjaa sinua kuukausi kuukaudelta seuraamaan omaa henkistä polkuasi helposti
luettavassa muodossa.

Mystinen hetki, kun Aurinko kerran vuodessa palaa täsmälleen samaan asemaan, missä
se oli syntymähetkelläsi. Tälle hetkelle laskettu kartta osoittaa henkisen menestyspolkusi syntymäpäivästä syntymäpäivään.

www.astro.�/horoskooppi/vuosihoroskooppi

www.astro.�/horoskooppi/auringonpaluu

Luonteesi Voimat

Maya-astrologinen Elämäntulkinta

Tämä on kuin pohjaväri öljyvärimaalaukselle.
Jokainen taidemaalari tietää, että sillä on ratkaiseva merkitys lopputulokselle. Näin on myös astrologiassa. Tämän tulkinnan sisältämää perustietoa
ei kannata jättää viimeiseksi.

Tämä varmasti ajankulkua seuraavista järjestelmistä vanhin ja mystisin, sisältää paljon
pohtimista herättävää ikivanhaa viisautta.
Oman Maya-merkkisi kautta olet osa kosmista pyramidirakennetta.

www.astro.�/horoskooppi/luonnehoroskooppi

Maya-astrologinen
Elämän Olosuhdetulkinta
Tulkinta kertoo keskeisimpien positioiden valossa
Maya symbolisi taustalla vaikuttavista taustaenergioista.

www.astro.�/horoskooppi/maya-olosuhde

www.astro.�/horoskooppi/maya-horoskooppi

Sisäinen Soturi
Tämä on niin vahvasti psyykkisiin ominaisuuksiin ja omiin henkisiin kykyihin
pohjaava tulkinta, ettei sitä kannata ottaa
ihan ensimmäiseksi askeleeksi astrologian
maailmaan. Mutta poiskaan sitä ei voi jättää.
www.astro.�/horoskooppi/sisainen-soturi

Luonteesi Voimat & Sisäinen Soturi

Parisuhde Paremmaksi

Upea lahjakirja kenelle tahansa itsestään ja henkisestä kehityksestään kiinnostuneelle uudelle tai
jo kokeneemmalle astrologian harrastajalle. Tästä
yhdistelmästä käytän itse nimitystä ”Täydellinen
Minä”.

Rakkaus on aina ollut ja tulee aina olemaan
suuri mysteeri. Astrologia ei kerro, sovitteko
te toisillenne, mutta se auttaa ymmärtämään kumppanisi toimintaa. Tuhti tietopaketti vaikkapa häälahjaksi.

www.astro.�/horoskooppi
/luonteesi_voimat_ja_sisainen_soturi

www.astro.�/horoskooppi
/parisuhde-paremmaksi

Valon Lapsi

Nousumerkki

Valon Lapsi -tulkinta on hieno lahjaidea jopa vastasyntyneen lapsen vanhemmille. Sieltä selviää
etenkin vanhempien oloa helpottavia asioita karmallisista isä- kuin äitisuhteista, suhtautumisesta
auktoriteetteihin ja aikatauluihin.

Astrologien piirissä ei varmasti suotta korosteta Nousevaa Merkkiä kartan
tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä. Loistava
tapa aloittaa astrologinen tutkimusmatka
omien valmiuksien maailmaan.

www.astro.�/horoskooppi/valon-lapsi

www.astro.�/horoskooppi/nousumerkki

Astro-oppaasi Ihmissuhteisiin

Rakkautenne Tähdet

Usein voi vain ihmetellä, miksi minä käyttäydyn
niin kuin käyttäydyn tietyissä tilanteissa. Tämä
tulkinta vastaa moneen miksi kysymykseen,
minkä jälkeen tilanne yleensä muuttuu paljon
mukavammaksi kaikille osapuolille.

Parisuhteen ja kumppanuuden valoja ja varjoja vertaileva tulkinta, joka kertoo ihan
selvin sanoin mikä suhteessanne toimii ja
mikä ei ihan niin hyvin.

www.astro.�/horoskooppi
/astro-oppaasi-ihmissuhteisiin

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

www.astro.�/horoskooppi
/rakkautenne-tahdet

