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Astrologinen Nouseva merkki
eli Askendentti

Johdantona itsetuntemukseen
Seuraavilla sivuilla on kerrottu tarkalle syntymähetkellesi laaditun Nousumerkin
mukanaan tuomat persoonalliset valmiudet ja sinulle kuuluvat käyttäytymismallit.

Koska näistä syntymäkellonajan ja -paikan mukaan määräytyvistä akseleista ei ole vielä
laajempaa tietoa ihmisten keskuudessa, olen päättänyt liittää tähän tulkintaan pienen
yleisluontoisen tietopaketin Nousumerkin ideasta ihan yleisellä tasolla.

Jokainen vuorokausi jakaantuu siis ajallisesti neljään osaan. Hetkiin jolloin 1) aurinko
nousee 2) se on korkeimmillaan 3) aurinko laskee ja 4) yö on pimeimmillään. Aurinko
kuvaa astrologiassa henkistä tietoisuutta ja henkistä päämäärää.

NOUSUMERKKI: Jos ihminen syntyy auringon noustessa, ovat aurinkomerkki ja
nousumerkki täysin yhteneväiset. Tästä on helppo päätellä, että nousumerkki kuvaa
tapaa, jolla tiedostamme ja otamme vastaan uusia asioita elämässämme. Se on meidän
persoonallisuutemme, jonka toiset tunnistavat meissä paljon helpommin kuin me itse.

Jokainen voi käyttää persoonallisuuttaan väylänä omien päämääriensä ja elämän
mielekkyyden saavuttamiseen, mutta se on mahdollista vasta, kun itse ymmärtää ja
hyväksyy oman käyttäytymisensä erilaisissa tilanteissa.

Persoonallisuutemme kyllä toimii silloinkin, kun emme ole oppineet sitä
hyödyntämään, mutta tuloksista nauttii aina joku toinen. Silloin emme otakaan uusia
asioita omaamme, vaan jonkun toisen elämään oman elämämme pysähtyessä
junnaamaan paikoillaan.
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Nousumerkki
Nimi
Syntymäaika
Syntymäpaikka
Koordinaatit

Aikavyöhyke

Mallitar
14:26 13.12.1990
Tampere
Pituus: -23.447
Leveys: 61.298
+02:00

Kaksoset nousumerkkinä
Tästä tulee mieleen Roxetten laulu "Joyride", jossa hän laulaa: "Hello you fool I love
you". Suomeksi jotain tähän tapaan: "Morjens pöljä, kuinka minä rakastankaan sinua". 

Kaksosnousuisena luot itsestäsi väkisin enemmän tai vähemmän mielipuolisen kuvan
kanssaihmisillesi. Ne jotka ovat oppineet sopeutumaan äärimmäisen nopeasti
vaihtuviin hankaliin tilanteisiin arvostavat mitään kunnioittamatonta asennettasi,
koska se on ehdoton edellytys tulla toimeen nykyisessä maailmassa. Kaksosta hallitseva
Merkurius kuvaa hengen, sielun ja kehon täydellistä harmoniaa, joka ihmisen elämässä
mahdollistaa sopeutumisen äärimmäisen haastaviin tilanteisiin olosuhteista
riippumatta. Kaksosnousuisena löydät ratkaisut sieltä, missä tapahtuu, ja sinulle täytyy
tapahtua koko ajan. Voidaan tietysti kysyä, miksi niin monet kaksosnousuiset ovat
hermostuneita ketjupolttajia tai viinaksilla lotraajia. Mihin kummaan on kadonnut se
ihmeellinen sopeutumiskyky? 

Mihinkähän mahdat itse käyttää tuota ainutlaatuista kykyäsi? Olet mestari
valjastamaan sopeutumisen lahjasi läheisten ihmisten palvelukseen. Saat heidät
ihastumaan monipuolisuuteesi ratkoessasi heidän ongelmiaan, mutta kukaan heistä ei
tule kysymään miten sinulla menee, ainakaan tosissaan. Sisimmässään he tietävät
saavansa jotain hyvin arvokasta, joka ei kuitenkaan kuulu heille, ja niin he
mieluummin sulkevat silmänsä ja korvansa sinun ahdingoltasi. Et silti voi syyttää
läheisiä ihmisiä, sillä sinähän heidät olet opettanut vain saamaan - reilun vaihtokaupan
sijasta. 

Mielialasi saattavat vaihdella hurjan riehakkuuden ja kaiken nielevän masennuksen
välillä niin nopeasti, ettei kukaan pysy perässä. Silloin ovat asiasi huonolla tolalla. Olet
tullut pisteeseen, jossa sinun on uskallettava uudistaa minäkuvasi todelliseksi
Kaksoseksi, joka pystyy ratkaisemaan tilanteen kuin tilanteen edukseen. Tämä on
kuitenkin mahdollista vasta sitten, kun sinulla on rohkeutta tehdä hulluja ratkaisuja
kyselemättä kenenkään ulkopuolisen mielipidettä. He eivät yksinkertaisuudessaan voi
ymmärtää järjenjuoksuasi ja pistävät siksi kampoihin. Toinen syy vastustamiseen on
omistamisenhalu. He haluavat omistaa ja alistaa kykysi omaan palvelukseensa ja omien
päämääriensä hyväksi. Arvaa mitä silloin tapahtuu sinun päämäärillesi? Olet ottanut
tässä elämässä tehtäväksesi oppia käyttämään monipuolisia lahjojasi ja
kommunikointikykyäsi mahdollisimman tehokkaasti, eikä silloin kenelläkään sinun
lisäksesi ole lupa sotkeutua sinun tekemiseesi tai tekemättä jättämiseesi. Varaudu
vapautta etsiessäsi kuulemaan heidän hätääntyneet syytöksensä vastuuttomuudestasi ja
kylmyydestäsi. Lisää vain vauhtia syytösten kovetessa. Jos läheisesi ymmärtävät oman
etunsa, he kyllä jossain vaiheessa tajuavat, ettei sinua voi käskeä ja sulkevat suuret
suunsa. Sinä jos kuka voit luottaa vain omaan järkeesi. Tee se ja ole onnellinen. 
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Kaksosetnousuinen parisuhteessa
Sinulla on pettämätön kyky puhua pyörryksiin ihminen, johon olet ihastunut. Monasti
tulet epähuomiossa hurmaamaan koko lähelläsi olevan seurueen, jolloin
valintavaiheesta saattaa muodostua melko kiusallinen prosessi. Olet eräänlainen tulkki,
joka osaa puhua aina oikealla kielellä oikealle ihmiselle. Kun vielä olet luonteeltasi
nuorekas ja tahattomasti flirttaileva, niin siitäkös mehukasta menoa syntyy ainakin
siihen asti, kun isket silmäsi johonkin haastavaan kohteeseen, jonka kengittäminen
vaatii kaiken lahjakkuutesi. 

Kohtalo puuttuu peliin viehättävän puolisoehdokkaan muodossa koetellakseen
selviytymiskykyäsi. Huonostihan siinä valitettavan usein käy, sillä tuossa vaiheessa olet
valmis uhraamaan kaikkesi rakkauden alttarille, ja se ei olekaan ihan vähän, kun
sinusta on kysymys. Ennen kuin huomaatkaan, sinusta on tullut rakastetullesi
välttämätön ongelmien ratkoja ja selvittäjä. Pian olet upottavassa suossa kaulaasi
myöten, ellet opi pitämään varaasi. Voisi sanoa, että olet yksi hankalimmista
puolisoehdokkaista siksi, ettet uskalla säilyttää uteliaisuuttasi ja tuoreuttasi
parisuhteessa pelätessäsi puolisosi mustasukkaisia reaktioita. Ärsyynnyt omasta
saamattomuudestasi ja pysähtyneisyydestäsi ja syytät siitä puolisoasi terävääkin
terävämmällä kielelläsi. Mihin jäikään rakkaus?

Oppiessasi kunnioittamaan itseäsi ja omia timantinteräviä oivalluksiasi niin paljon, että
uskallat myös toimia niiden mukaan, alkaa elämä hymyillä uudella tavalla. Tulet
kohtaamaan rakastetun, joka ihastuu kykyysi kuunnella itseäsi ja kokee kunniana saada
elää rinnallasi elämää, jossa mikään ei ole varmaa. Sinä elät jatkuvista haasteista, joihin
pystyt vastaamaan vasta löydettyäsi oman riippumattomuutesi. Todellisen
rakkaudenkin voit löytää vasta itsenäistymisesi jälkeen, siihen asti se on pelkkää
sanahelinää. 

Kaksosetnousuisen terveysriskit
Kaksoset ja hallitseva planeetta Merkurius asettavat suurimmat paineensa hermoston
alueelle. Siten keuhkosyöpä on konkreettinen terveysriski; Savuke roikkuu aika monen
kaksosnousuisen huulessa kuin siihen kasvaneena. Leikki sikseen ja todellisten
ongelmien pariin. 

Aivot on se työväline, jota kaksosnousuinen eniten käyttää. Valitettavasti aivoillakin on
hyvin rajatut toimintaedellytykset. Miten käy, jos viet asfalttikoneen perunapellolle?
Sinnehän se uppoaa, eikä anna odottaa kovin hyvää satoa. Sama pätee sinunkin
päänuppiisi, jolle vain sinä voit tietää oikean käyttöalueen. Anna vain jonkun läheisesi,
tai mikä pahinta, puolisosi, päättää mihin tuota harmaata solukkoasi käytät, ja
katastrofi on valmis. Hukkaan menee koko kalusto. Eivät siinä tule menestymään
puolisonkaan yritykset alkua pidemmälle. Ketäpä ei harmittaisi, kun on hyvä masiina
ihan väärässä paikassa. Pysyäkseen kunnossa aivosi vaativat jatkuvaa toimintaa ja
huom. oikeassa ympäristössä. Hermostuneisuus on ensimmäinen merkki
työskentelystäsi väärillä työmailla. Ellet älyä muuttaa toimintaperiaatteitasi, tulee
luonto vähän jeesaamaan. Se onkin helppoa, sillä hermostoperäisiä sairauksia on
varastossa pilvin pimein. "Kannattaa vähän katsoa, mitä tekee", neuvoisi astrologi.
Neurologisella osastolla se alkaa olla jo liian myöhäistä. 

Kaksosnousuisen koru- ja onnenkiviä ovat:

Sitriini, Tiikerinsilmä, Akaatti, Hunajakalsiitti, Fluoriitti, Sininen topaasi.
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Hei Mallitar
Hienoa, että päätit rohkaista mielesi ja tutustua hiukan tarkemmin nousevaan
merkkiisi. Toivottavasti tutustumismatka oli tekemisen arvoinen. Ellei kaikki tuntunut
ihan omalta ja osa tekstistä meni yli hilseen, niin suosittelen uutta lukukertaa vaikkapa
päivän parin kuluttua. Asiat saavat uusia merkityksiä pienen sulattelun jälkeen.

Astrologian maailma on melkein kuin satuun hyppäisi. Olet nyt uskaltautunut
kynnykselle ja saattaa olla, että seuraavan askeleen jälkeen paluuta ei ole. Minulle kävi
niin, kun kuulin ensimmäisen kerran totuuksia kartastani. Palaaminen "tavalliseen
maailmaan" ei ole kertaakaan tullut mieleeni sen jälkeen.

Seikkailun jatkuessa se käy kohta kohdalta jännittävämmäksi ja samalla henkisesti
vaativammaksi. Ellet koe olevasi valmis uusiin haasteisiin henkisten valmiuksiesi
käyttöön ottamiseksi, niin kannattaa lopettaa tähän.

Mikäli taas koet olevasi valmis löytämään kirkkaamman, valoisamman, rohkeamman
ja itsevarmemman otteen elämään todellisena itsenäsi, niin tervetuloa elämäsi uuteen
ulottuvuuteen. Olisi suuri ilo saada jatkaa astrologista matkaa kanssasi.

Valomiekkasi on jo taottu valmiiksi ja odottaa noutajaansa.

Seikkailuterveisin Seppo Tanhua





ASTROLOGISEN KARTAN TEKNINEN LUKUOHJE 

  

KARTTAPIIRROS 
Karttaruudussa ovat sinun syntymätietosi.  
  
Kartan sisäkehällä näkyvät numerot merkitsevät astrologisia huoneita eli elämänalueita seuraavasti: 
1.huone=persoonalliset valmiudet ja minäkuva                 7.huone=ihmissuhteet, parisuhde, rakkauselämä 
2.huone=henkiset voimavarat, raha, omaisuus                   8.huone=sisäinen uudistuminen, yksinäisyys, kuolema 
3.huone=kommunikaatio, naapurit, sisarukset                    9.huone=tietoisuus, filosofiat, uskonto, matkustaminen 
4.huone=syvin alitajunta, koti, perhe ja turvallisuus         10.huone=kosminen tehtävä, ura ja ammatti 
5.huone=henkinen luovuus, esiintyminen, lapset              11.huone=vallankumous, uudistukset, riippumattomuus 
6.huone=työ, velvollisuudet, terveys                                 12.huone=itsensä voittaminen, salatut asiat, uhrautuminen 
  

�
Kartan keskellä on piirrettynä planeettojen väliset aspektit.  
  

Kartan merkkisymbolit  ����=Oinas    ����=Härkä        ����=Kaksoset    ����=Rapu     ����=Leijona         ����=Neitsyt 
                                           ����=Vaaka    ����=Skorpioni  				=Jousimies    



=Kauris  ����=Vesimies      ����=Kalat 
  

Planeettasymbolit:  
����  Kuu, Sielu = Sisäinen turvallisuus, menneisyys, lapsuus, alitajuiset muistot ja käyttäytyminen, reaktiot 
����  Aurinko, Henki = Ilon ja rakkauden energia, luovuus, lapsuuden olosuhteet, isä 
����  Merkurius, Sielu,Henki ja Materia tasapainossa =Kommunikaatio, puhuminen, tiedon välittäminen, valehtelu 
����  Venus, Henki hallitsee ainetta = Sisäinen nainen, sisäinen arvomaailma, kauneus, rakkauselämä 
����  Mars, Aine painaa sielua = Sisäinen mies, tekemisen motiivit, itsensä puolustaminen, innostuminen 
����  Jupiter, Sielu hallitsee materiaa =Ympäristössä olevat mahdollisuudet, menestyminen, laajentuminen, opiskelu 
���� Saturnus, Materia painaa sielua =Ulkoinen karma, voimavarat, itsekuri, vastuu itsestä, sairaudet, vaikeudet 
���� Uranus, Aine sielun ja hengen puristuksessa = Uudistuminen, vapaus, riippumattomuus, kapina, yksilöllisyys 
				  Neptunus, Sielu ja materia pyrkivät ylös =Alitajunta, intuitio, herkkyys, kuvitelmat, itsepetokset, taiteellisuus 




 Pluto, Hengen kipinä Sielun suojassa aineeseen haudattuna =Sisäinen transformaatio, yksinäisyys, kuolema 
����  Chiron, sisäinen parantaja ja opetaja =Muiden auttaminen omien kipeiden kokemusten välityksellä 
  
Asc: Nousumerkki, joka kuvaa persoonallisuutta ja ihmissuhteita 

Mc: Keskitaivas, joka kuvaa uraa ja ammattia sekä toisaalta kotia ja perhettä 
����: Kuunsolmu, Tämän elämän päämäärä ja edellisten elämien haitalliset tottumukset 
  

Asteroidit: 
: Ceres, Vapautuminen menettämisen pelosta ja liiasta huolehtimisesta, lapset, perhe 
����: Pallas, Sisäinen soturi, korkeampi tietoisuus, kosminen viisaus ja tieto 
����: Juno, Henkinen rakkaus, parisielu, henkinen koti, rakkaus ilman ulkoisia sitoumuksia 
����: Vesta, Sisäinen valo ja rakkaus, omistautuminen rakkauden työlle, itsensä rakastaminen 
  
  
Karttaympyrän alapuolella ovat asteroidien ja planeettojen tarkat sijainnit syntymäkartallasi. 
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Astrokalenteri
Elämäsi on hieno seikkailu
Astrokalenteri auttaa yhdistämään näkymättömän maailman värähtelyt elämääsi 

astrologian, biorytmien, kuunvaiheiden ja numerologian avulla.

Tilaa omaksesi!

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

ja tulevaisuudessa.

TIEDUSTELUT: 010 420 2333 ark. klo 10-16

TILAUKSET: www.astro.fi/horoskooppi

www.astro.�/horoskooppi/astrokalenteri

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

Päiväkalenterin:  Päivän aikana mahdollisesti vaikuttavat planeettatekijät.

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

vimmillaan.

Vuosikalenterin: Vuositason tulkinnat ovat kosmisten planeettojen ohituksia kuvaavia ai-

kajaksoja eli astrologisen aikasi punainen lanka. Nämä tulkinnat ovat kaikkein tärkeimmät 

kuluvan vuoden kannalta ja voimassaolo näkyy kuukausi kerrallaan.

Kuukalenterin: Kuunvaiheiden vaikutukset yleisellä tasolla. Näet mikä kuupäivä on 

menossa ja mitä silloin kannattaa huomioida.

Biorytmit: Kertovat ajankohdan, jolloin fyysinen hyvinvointi, emotionaalinen kyky ja äly 

ovat korkeimmillaan tai alimmillaan. Biorytmiäsi seuraamalla löydät elämänrytmin, jonka 

avulla asioiden tekeminen helpottuu huomattavasti.

Videokoulun: Lyhyt astrologian kurssi planeetoista, aspekteista ja transiiteista kimmok-

keeksi jatko-opintojen aloittamiseksi.

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

persoonallisista planeetoista.

Numerologian: Numerologiset tulkinnat avaavat uusia reittejä itsetuntemukselle ja 

luovuudelle.

”Kiitos Seppo! Juuri lueskelin näitä As-

trokalenteriin liittyviä viestejä mitä olen 

saanut sinulta. Ne ovat pitäneet ihan 

uskomattoman hyvin paikkansa! 

Minulla on tunne, että nyt ovat suuret muu-

tokset käynnissä minun elämässäni ja 

hyvällä tavalla sellaiset!

Kiitos jo menneistä ja valmiiksi tulevista As-

trokalenterin tulkinnoista.:)”

-Netta

Mitä asiakkaat kertovat

Astrokalenterista?

Astrokalenteri pitää sisällään:

Päiväkohtaisen tulkinnan: Päivän energiakuvaus vallitsevan teeman mukaan.

Päiväkohtaisen kehon osatulkinnan: Kuinka päivän energiat resonoivat kehossa.

Kohtalonperheen: Peruskohtalonkuvan merkkien ja suuntien kuvaukset.

Maya-symbolien yhteensopivuusvertailun: Kenen kanssa synkkaa? Kenen kanssa ei.

Oman Maya-pro�ilisi: Kooste kaikista maya-astrologisista vaikuttajistasi.

Linna- ja aaltojaksot: Zolkinin keskeisimmät periodit ja niiden toiminta.

Lohikäärmejaksot: Yhteydet aistielimiin.

Neljän galaktisen vuodenajan kuvaukset: Henkisen atmosfäärin rotaatiot.

Galaktisen aktivaation mediaalipäivät: Aktivoivat ja uudistavat elämää sen luonnollisella 

kehityskaarella.

Maya-astrokalenteri pitää sisällään:

"Hei Esa! Olen kovasti iloinen että tilasin Ma-

ya-astrokalenterin. Näyttää heti hyvin 

oikealta ja vahvistavalta aikaan missä elän.

Yksi portti mielen syvyyksiini avautui, 

hienoa oppia uutta itsestä. Hienoa että täl-

lainen Maya-kalenteri on saatu käyt-

töömme."

-Pirjo

Mitä asiakkaat kertovat

Maya-astrokalenterista?



Vuosi Elämääsi Auringon Paluu

Luonteesi Voimat Maya-astrologinen Elämäntulkinta

Maya-astrologinen

Elämän Olosuhdetulkinta

Monet meistä omaksuvat asioita helpommin pa-

perilta lukemalla kuin tabletin ruutua tuijottamal-

la. Tämä tulkinta ohjaa sinua kuukausi kuukaudel-

ta seuraamaan omaa henkistä polkuasi helposti 

luettavassa muodossa.

Sisäinen Soturi

Luonteesi Voimat & Sisäinen Soturi Parisuhde Paremmaksi

Valon Lapsi Nousumerkki

Astro-oppaasi Ihmissuhteisiin Rakkautenne Tähdet

Tämä on kuin pohjaväri öljyvärimaalaukselle. 

Jokainen taidemaalari tietää, että sillä on ratkaise-

va merkitys lopputulokselle. Näin on myös astro-

logiassa. Tämän tulkinnan sisältämää perustietoa 

ei kannata jättää viimeiseksi.

Tulkinta kertoo keskeisimpien positioiden valossa 

Maya symbolisi taustalla vaikuttavista taustaener-

gioista.

Usein voi vain ihmetellä, miksi minä käyttäydyn 

niin kuin käyttäydyn tietyissä tilanteissa. Tämä 

tulkinta vastaa moneen miksi kysymykseen, 

minkä jälkeen tilanne yleensä muuttuu paljon 

mukavammaksi kaikille osapuolille.

Valon Lapsi -tulkinta on hieno lahjaidea jopa vas-

tasyntyneen lapsen vanhemmille. Sieltä selviää 

etenkin vanhempien oloa helpottavia asioita kar-

mallisista isä- kuin äitisuhteista, suhtautumisesta 

auktoriteetteihin ja aikatauluihin. 

Rakkaus on aina ollut ja tulee aina olemaan 

suuri mysteeri. Astrologia ei kerro, sovitteko 

te toisillenne, mutta se auttaa ym-

märtämään kumppanisi toimintaa. Tuhti tie-

topaketti vaikkapa häälahjaksi.

Parisuhteen ja kumppanuuden valoja ja var-

joja vertaileva tulkinta, joka kertoo ihan 

selvin sanoin mikä suhteessanne toimii ja 

mikä ei ihan niin hyvin.

Astrologien piirissä ei varmasti suotta ko-

rosteta Nousevaa Merkkiä kartan 

tärkeimpänä yksittäisenä tekijänä. Loistava 

tapa aloittaa astrologinen tutkimusmatka 

omien valmiuksien maailmaan.

Tämä on niin vahvasti psyykkisiin omi-

naisuuksiin ja omiin henkisiin kykyihin 

pohjaava tulkinta, ettei sitä kannata ottaa 

ihan ensimmäiseksi askeleeksi astrologian 

maailmaan. Mutta poiskaan sitä ei voi jättää.

Tämä varmasti ajankulkua seuraavista jär-

jestelmistä vanhin ja mystisin, sisältää paljon 

pohtimista herättävää ikivanhaa viisautta. 

Oman Maya-merkkisi kautta olet osa kos-

mista pyramidirakennetta.

Upea lahjakirja kenelle tahansa itsestään ja henk-

isestä kehityksestään kiinnostuneelle uudelle tai 

jo kokeneemmalle astrologian harrastajalle. Tästä 

yhdistelmästä käytän itse nimitystä ”Täydellinen 

Minä”.

Mystinen hetki, kun Aurinko kerran vuodes-

sa palaa täsmälleen samaan asemaan, missä 

se oli syntymähetkelläsi. Tälle hetkelle las-

kettu kartta osoittaa henkisen me-

nestyspolkusi syntymäpäivästä syn-

tymäpäivään.

www.astro.�/horoskooppi/vuosihoroskooppi

www.astro.�/horoskooppi/luonnehoroskooppi

www.astro.�/horoskooppi/maya-olosuhde

www.astro.�/horoskooppi

/luonteesi_voimat_ja_sisainen_soturi

www.astro.�/horoskooppi/valon-lapsi

www.astro.�/horoskooppi

/astro-oppaasi-ihmissuhteisiin

www.astro.�/horoskooppi

/rakkautenne-tahdet

www.astro.�/horoskooppi/nousumerkki

www.astro.�/horoskooppi

/parisuhde-paremmaksi

www.astro.�/horoskooppi/sisainen-soturi

www.astro.�/horoskooppi/maya-horoskooppi

www.astro.�/horoskooppi/auringonpaluu

TIEDUSTELUT: 010 420 2333 ark. klo 10-16

TILAUKSET: www.astro.fi/horoskooppi

Tilaa omaksesi!
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