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Nimi
Syntymäaika
Syntymäpaikka
Koordinaatit

Mallitar
12:11 4.5.1972
Aura
Pituus: -22.34
Leveys: 60.367
+02:00

Aikavyöhyke

Malli
15:17 16.11.1976
Eno
Pituus: -30.10
Leveys: 62.473
+02:00

Astrologisesti jokaista ihmistä edustaa syntymähetken mukaan laadittu astrologinen kartta, joka
rakentuu aurinkokuntamme planeettasijaintien ja maapallon pyörimisliikkeestä johdetun
huonejärjestelmän mukaiseen järjestykseen. Tutkimalla kahta erilaista karttaa kumpaakin erikseen
ja molempia yhdessä voit asettua astrologin asemaan omassa parisuhteessasi ja tehdä omat
johtopäätöksesi asioiden nykyisestä tilasta ja keinoista mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Tässä muodossa astrologia on mitä hienointa ihmissuhteiden taidetta useiden tuhansien vuosien
takaa.
Tässä tulkinnassa tarkastellaan kumpaakin karttaa erikseen, jotta voisitte kumppanisi kanssa löytää
omat vahvuutenne ja heikkoutenne ihmissuhteiden herkässä maailmassa. Lisäksi otan esille
karttojen keskinäiset kulminaatiot parisuhteen näkökulmasta. Tulkinta jakautuu neljään erilaiseen
osaan, joista kaksi on laadittu sinun ja kaksi kumppanisi näkökulmasta tarkasteltuna. Ensimmäinen
osa molempien kohdalla on tulkinta ko. henkilön haasteista ja valmiuksista ihmissuhteissa ja
parisuhteessa yleensä. Toinen osa käsittelee sinun valmiuksiasi ja heikkouksiasi suhteessa
kumppaniisi ja päinvastoin. Näitä tekijöitä tulee käsitellä terveen kriittisesti ja keskittyä lähinnä
sellaisiin asioihin, joiden kohdalla lukija kokee voivansa tehdä jotain suhteen parantamiseksi.

Tulkinta sinulle Mallitar, sinä ja ihmissuhteet
Leijona Nousevana merkkinä
Leijonanousuisena olet valmis löytämään tästä tulkinnasta paljon omasta erinomaisuudestasi
kertovia yksityiskohtia, mutta toivon että kärsivällisyytesi ja lojaalisuutesi riittävät edes vilkaisemaan
myös niitä pieniä ikään kuin kauneuspilkkuja, joilta et tätä tulkintaa lukiessasi voi välttyä. Sinusta on
aina löydettävissä leikkisä ja joskus ilkikurinenkin lapsenomaisuus, joka ei anna todellista kuvaa siitä
miten vakavasti sinä lopulta suhtaudut asioihin ja ihmisiin. Kumppanina et ole kiinnostunut
menestyvistä vakaan aseman hankkineista ehdokkaista, mutta annas olla kun paikalle ilmestyy joku,
joka uskaltaa unelmoida paremmasta maailmasta ja elämästä ilman maallista mammonaa niin johan
alkaa silmä säihkyä. Sinä tarvitset rinnallesi ennemmin todellisen ystävän kuin perinteisen
rakastetun. Jonkun joka maalailee tulevaisuuden hahmottomia visioita vartalollesi yön suojaavassa
pimeydessä.
7. huoneen hallitsija
7. huoneen hallitsija on Uranus
Mitkään tavanomaiset kuviot eivät kiinnosta sinua ihmissuhteita solmiessasi ja ehkäpä juuri siksi
vedät puoleesi enemmän tai vähemmän epäsovinnaisia ja ainakin jossain määrin boheemeja
tyyppejä. Syvällä sisimmässäsi arvostat heidän riippumattomuuttaan ja vapauttaan sellaisena
piirteenä, jonka haluat löytää myös itsestäsi; ja tulet kyllä löytämäänkin aikasi heidän menoaan
katseltuasi. Seura tekee kaltaisekseen.
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Tulkinta sinulle Mallitar, vahvuutesi ihmissuhteissa
Aurinko kolmio Kuu
Sisäinen äiti ja isä eli tunteet ja tietoiset päämäärät ovat sinulla tasapainossa keskenään, mistä
johtuen sinulle on tavallista helpompaa tulla toimeen erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten
kanssa. Luonnollisuutesi saa ihmiset viihtymään seurassasi ja luottamaan sinuun. Koska tunteesi
tukevat sisäisiä tavoitteitasi, rakentuu myös parisuhteesi suhteellisen tukevalle pohjalle ja selviät
tavallista paremmin suhteeseen kohdistuvista muutospaineista.
Jupiter kolmio Aurinko
Sinut luetaan astrologiassa onnellisten tähtien alla syntyneeksi, sillä sinulla on luontainen taipumus
asettaa tietoiset päämääräsi vastaamaan sosiaalista tilausta. Käytännössä tämä tarkoittaa samaa
kuin menestyminen bisnes ja yritysmaailmassa tasan niin kauan kuin rohkenet seurata innostuksesi
viitoittamaa polkua. Parisuhde katkaisee yllättävän usein tällaisen uraputken kuin seinään, sillä
menestys ei kestä kumppanisi sekaantumista sinun kuvioihisi millinkään vertaa rajoittavassa
mielessä. Pitämällä tämän tosiasian mielessäsi saat sekä parisuhteen että bisnekset luistamaan
oikein mallikkaasti. Jos taas erehdyt ottamaan kumppanisi odotukset huomioon päätöksiä
tehdessäsi tulevat sekä rakkaus että rahatalous epäonnistumaan surkeasti.
Mars yhtymä Venus
Tunteet ja seksuaalisuus vastaavat käytännön elämässä sisäisen arvomaailman ja konkreettisen
toiminnan välistä suhdetta. Sinulla on luontainen kyky pystyä toimimaan siten, että voit nauttia sekä
tekemisestä että tekemisen tuloksista. Tällainen valmius heijastuu tasapainoisena käyttäytymisenä
ja itsevarmuutena, jotka ovat melkoinen vetonaula parisuhdemarkkinoilla. Sinulla ei ole tarvetta
peitellä ihastumistasi asioihin ja ihmisiin. Kun sitten päätät ryhtyä sanoista tekoihin niin se tapahtuu
täydellä sydämellä eikä kenenkään ole helppo kieltäytyä sinun esittämästäsi tarjouksesta.
Seksuaalisuus on sinulle luonnollinen osa ihastumista ja viattomuudessaan se on niin kiehtovaa
ettei kiinnostuksesi kohteella ole varaa jättää sitä kokematta.

Tulkinta sinulle Mallitar, haasteesi ihmissuhteissa
Merkurius neliö Kuu
Kun sanat eivät pysty välittämään tunteita niin onpahan orpo olo tässä sanojen luvatussa
maailmassa. Sinulla asiat ovat hiukan tällä mallilla, mutta löytyy se lääke tähänkin ongelmaan,
joskaan ei ihan vaivattomasti. Ellet ihan itse niin ainakin lähimmät ystäväsi ovat huomanneet suusi
käyvän sitä taajempaan mitä epävarmemmaksi tunnet olosi ja tässähän se on ratkaisun avain myös
ihmissuhdeongelmiin. Tietoisena taipumuksestasi pälättää ummet ja lammet pelottavissa tilanteissa
voit opetella sulkemaan suusi heti kun huomaat ystäväsi aukovan suutaan toivottoman näköisenä
pystymättä millään keskeyttämään sinua. Tulet huomaamaan että parempi on olla hiljaa kuin yrittää
selittää sellaista mitä et itsekään ymmärrä. Uskalla olla sellainen kuin olet ja reagoida niin kuin
reagoit ilman katkeamatonta paatoksellista sanatulvaa niin jopa alkaa lempikin leiskua ihan uudella
tavalla.
Neptunus puolineliö Kuu
Alitajuntasi ja vaistosi ovat aivan eri luokkaa kuin valtaosalla muita ihmisiä ja siksi sinulle saattaa
tuottaa ongelmia elää tasapainossa tunteittesi kanssa. Turvallisuudentunteesi perustuu kykyysi
seurata alitajuntasi viestejä mahdollisimman nopeasti, mutta sepä onkin helpommin sanottu kuin
tehty. Sinulla on taipumus kääntää tämä herkkyys itseäsi vastaan reagoimalla yliherkästi muiden
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ihmisten tunteisiin ja jättämällä omat tunteesi vaille huomiota. Elämäsi tulee olemaan täynnä
pettymyksiä niin kauan kun et pysty tiedostamaan taipumustasi puuttua vaikeuksissa olevan
läheisesi elämään sitä voimakkaammin, mitä pahemmassa jamassa oma elämäsi sattuu olemaan.
Tärkein tehtäväsi on oppia kuuntelemaan ja seuraamaan omia hienovaraisia varoittavia aavistuksia
ennen kuin teet tärkeitä päätöksiä elämässäsi. Ehkä olet jo huomannutkin vahvaa yhtäläisyyttä
tapahtumien ja ennakkoaavistustesi välillä.
Uranus neliö Kuu
Taidat olla itsekin ajoittain melkoisessa pyörityksessä omien tunteittesi kanssa puhumattakaan siitä
miltä tilanne näyttää lähelläsi elävien ihmisten silmissä. Tunteesi vaihtelevat kuin iltalehtien otsikot
jääkiekon MM-humusta joukkomurhaan tosin vieläkin nopeammin. Sinä olet syntynyt tähän
maailmaan hiukan aikaasi edelle tehtävänäsi omien reaktioittesi ja tunteittesi kautta toteuttaa
kosmista uudistumisprosessia. Elämä saattaa tuntua vaikealta siksi, ettei kukaan voi ymmärtää tai
hyväksyä sinun selittämättömiä reaktioitasi eri tilanteissa. Tässä elämässä hyväksyntä voi tulla vain
sinun itsesi kautta ja niin kauan kun yrität sovittaa käyttäytymistäsi vastaamaan muiden odotuksia
tulet pomppimaan kuin flipperipallo jännitteestä toiseen ilman mitään toivoa edes hetkellisestä
pysähtymisestä. Ihmissuhteesi ovat kaoottisessa tilassa kunnes uskallat hyväksyä ehdottoman
riippumattomuudentarpeesi päivittäiseksi seuralaiseksesi. Sinulla ei ole mahdollisuutta sitoa toista
eikä hänellä sinua.
Uranus kvinkunssi Aurinko
Sinusta löytyy aimo annos kapinallisuutta kaikkia mahdollisia auktoriteetteja kohtaan. Sinuun on
kasaantunut kosmista ajantajua niin paljon ettei sinulla ole mitään mahdollisuutta elää muiden
asettamassa aikataulussa. Ellet saa hyväksyntää juuri sellaisena kuin olet niin eipä ole kivaa
silläkään joka sinua pyrkii hallitsemaan. Jäätävä välinpitämättömyytesi saa kovemmankin kuoren
murtumaan. Tarvitset itsellesi kumppanin, joka antaa sinulle mahdollisuuden sukkuloida aikaa edellä
olevan itsesi ja nykytilan välillä. Takertujat älkööt vaivautuko, sillä sinulla ei ole mahdollisuutta tinkiä
tuumaakaan riippumattomuudestasi. Parisuhteesi ei voi onnistua ennen kuin opit kunnioittamaan
omia ennakoivia fiiliksiäsi kaikissa mahdollisissa tilanteissa väärinkäsitysten uhallakin.
Venus puolineliö Aurinko
Sinun ei ole ihan yksinkertaista oppia arvostamaan henkisiä päämääriäsi ja luovuuttasi, koska satuit
syntymään perheeseen, jossa tavoitteet ja ideaalinen rakkaus taistelivat keskenään isän ja äidin
hahmossa. Ihmissuhteiden kannalta on olennaista pystyä erottamaan velvollisuudet elämän
nautinnoista. Saatat kuvitella tulevasi onnelliseksi hoitamalla hyvin päivittäiset velvollisuutesi
parisuhteessa, mutta nautinto antaa vain odottaa itseään. Ellet onnistu löytämään iloa ja nautintoja
myös kodin ulkopuolelta, tulee parisuhde puuduttamaan rakkautesi miinuksen puolelle.
Uranus oppositio Merkurius
Älykkään ihmisen elämä ei aina ole lainkaan yksinkertaista kuten varmaan olet jo useaan otteeseen
huomannut. Vaikeudet ovat valitettavasti täysin itse aiheutettuja eikä niistä selviä särkylääkkeillä.
Ratkaisu ristiriitatilanteiden väistymiseen polultasi on säilyttää oikeutesi äärimmäisen vaihteleviin
ideoihin ja ajatusmalleihin kaikissa elämäsi koukeroissa. Sitoutuminen omiin puheisiisi johtaa
armotta täydelliseen umpikujaan, sillä älykkäänä tyyppinä keksit tänään paljon paremman tavan
viedä asiaa eteenpäin kuin mistä eilen oli puhe. Muut ovat tietysti tiukasti eilisen tai mieluummin
vielä sitä edellisen päivän suunnitelmien takana ja asettuvat jyrkästi vastustamaan typerältä
kuulostavia oivalluksiasi. Sitoutuminen on siis ongelmien ydin ja kaikista sitoumuksista
vapautuminen ongelmien ainoa ratkaisu. Kestää hetken aikaa ennen kuin kumppanisi oppii elämään
edustamassasi epävarmuuden ilmapiirissä, mutta on se sitten varmasti vaivan arvoista, sillä vauhdin
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lisääntyessä rakkauden laatu vain paranee.
Pluto neliö Venus
Sinulle tunne- ja rakkauselämän kuviot eivät takuulla ole käyneet liian yksitoikkoisiksi, sillä sisäinen
arvomaailmasi vaatii jatkuvaa uudistumista etenkin ihmissuhteiden alueella. Sisälläsi kiehuva
seksuaalisuuden energia vaatii jatkuvaa purkautumista jännityksen ja uusien haasteiden muodossa,
eikä sinulla ole mitään mahdollisuuksia elää kumppanisi odotusten mukaan ilman kasvavaa
ahdistusta, joka lopulta johtaa kipeään eroon. Ihmissuhteet ovat lujilla kunnes pystyt huolehtimaan
omista tarpeistasi äärimmäisen itsekkäästi. Näin on tapahtunut silloin kun et sanallakaan kysele
kumppanisi tekemisiä etkä vaadi häntä elämään asettamasi aikataulun mukaan. Tässä on kuitenkin
melkoinen urakka, sillä mustasukkaisuutesi lähentelee sairaalloisen rajaa niin kauan kun et ole
tietoinen omasta seksuaalisuudestasi, jota kukaan ei pysty vahtimaan. Kun tulet tietoiseksi sisälläsi
jylläävistä erotiikan voimista niin silloin ymmärrät kaikkien sääntöjen hyödyttömyyden parisuhteessa.
Jos elämä kumppanisi rinnalla käy liian yksitoikkoiseksi niin sinä osaat kyllä pistää asioihin vauhtia
nostamalla aiheettoman mekkalan milloin mistäkin asiasta. Jos tällainen aggressiivisen
käyttäytymisen malli kuulostaa tutulta niin se on varma merkki suhteen lähestymisestä katkeraa
loppuaan vain siksi ettet sinä uskalla elää haluamallasi tavalla.
Pluto neliö Mars
Sinä se kantelet melkoisen räjähdysaltista tavaraa käsissäsi ehkä sitä lainkaan itse tajuamatta,
mutta tutkimalla menneitä vuosia voit päästä kiinni tähän ideaan. Sinun harteillesi on asetettu
vaatimus toteuttaa syviä ja usein pelottavalta tuntuvia päätöksiä omassa elämässäsi, jotta koko
maapallolla tapahtuva uudistuminen tulisi sitä kautta mahdolliseksi. Tästä syystä muut ihmiset ja
myös kumppanisi reagoivat varsin voimakkaasti sinun tapaasi toimia ja yrittävät saada sinut
kääntämään kelkkasi keinolla millä hyvänsä. Jos annat muiden puuttua elämääsi niin energiasi
purkautuu hallitsemattomasti väärässä paikassa väärään aikaan eikä vakavilta selkkauksilta voi
välttyä. Vaikka kuinka haluaisit niin sinulla ei ole mahdollisuutta toimia sisäisten fiilistesi vastaisesti
ilman kestämättömäksi kasvavaa ahdistusta, joka purkautuu enemmän tai vähemmän
aggressiivisina reaktioina kumppaniasi kohtaan. Jotta rakkautesi ei tarvitsisi kaatua tähän seikkaan
tulee sinun pystyä omaksumaan itsenäinen ja yksinäinen tapa huolehtia aina ensin omista asioistasi
ja pysyä sen jälkeen erossa kumppanisi asioista. Niin kauan kun tenttaat rakastettusi tekemisiä tai
arvostelet niitä olet itse hukassa kuin lumiukko Saharan autiomaassa eikä elämä ota sitten niin
millään tuntuakseen mielekkäältä.

Tulkinta sinulle Mallitar kun kumppaninasi on Malli
Hänen Aurinko sinun 4. huoneessa
Malli saa sinut kokemaan hyvin kaukaa menneisyydestä nousevaa kodikkuuden ja turvallisuuden
tunnetta, joka ei jätä sinulle mahdollisuutta järkeillä tämän suhteen etenemisen kanssa. Magneetin
lailla hän vetää sinut yhteisiin kokemuksiin, jotka kerta toisensa jälkeen salpaavat hengityksesi
vaikka kuinka olisit päättänyt lopultakin pitää jalkasi tukevasti maanpinnalla. Liian konkreettiset ja
pitkälle viedyt suunnitelmat ovat usein kohtalokkaita tällaiselle syvään tunteeseen perustuvalle
rakkaudelle, koska ne eivät jätä tilaa vanhoille alitajuisille muistoille ja niiden sisältämille tärkeille
ohjeille erilaisten suurten päätösten yhteydessä. Hetkessä eläminen on etenkin sinulle hyvin tärkeää
voidaksesi säilyttää sen turvallisuuden, jonka tunsit ensikertaa kohdatessanne.
Hänen Kuu sinun 2. huoneessa
Malli herättää sinussa ihmeellisen turvallisuuden tunteen ja voit olla varma että hänellä on paljon
annettavaa sinulle myös taloudellisessa mielessä. Hänen seurassaan osaat jakaa voimasi oikein ja
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keskittyä elämäsi kannalta olennaisiin seikkoihin. Sinulla on todella syytä kuunnella hänen
pienimpiäkin aavistuksiaan silloin kun on kysymys taloudellisista sijoituksista tai muista vastaavista
projekteista, sillä Malli on virittäytynyt hyvin vahvasti samalle aaltopituudelle sinun talouselämäsi
kanssa. Tietenkään et voi päästää häntä määräämään sinun tekemisiäsi, vaikka hän varmasti ottaisi
kiitollisena tehtävän vastaan. Osa hänen visioistaan juontaa juurensa hänen omista peloistaan ja
siksi sinun tulee oppia poimimaan oikeat aavistukset ja jättämään aiheettomat värinät omaan
arvoonsa.
Hänen Merkurius sinun 4. huoneessa
Ei ole syytä hermostua, vaikka Malli jaksaakin pitää yllä jatkuvaa juttua kotiin ja perhe-elämään
liittyvistä asioista, sillä hänelle se on kaikkein sujuvin kommunikaation alue silloin kun muuten ei
tahdo löytyä oikeaa säveltä välillenne. Mitä turvattomammaksi ja epävarmemmaksi sinä tunnet olosi
niin sitä painavammiksi muuttuvat kumppanisi vaatimukset kotiin ja perheeseen liittyvissä asioissa.
Löytäessäsi sisäisen tasapainosi tulee myös kumppanisi puhetulva rauhoittumaan huomattavasti,
kun hänen ei tarvitse enää olla huolissaan sinun tunteistasi.
Hänen Venus sinun 5. huoneessa
Malli on hullaantunut sinussa elävään loistokkaaseen ja itsevarmaan luovuuteen, joka pääseekin
parhaiten oikeuksiinsa silloin kun hän on paikalla. Sisäinen innokas lapsesi saa hänet rakastumaan
sinuun uudelleen ja uudelleen, joten koeta antaa tilaa kaikelle luovalle hulluudelle jota sinusta löytyy.
Kuvittele olevasi kaikkivaltias kuningas ja pääset lähelle sitä osaa itsessäsi, jota Malli sinussa
kaikkein eniten arvostaa ja rakastaa. Käyttäydy siis hänen seurassaan ja häntä kohtaan kuin
kuningas: Määrätietoisesti ja ehdottomasti silloin kun on kysymys sinulle tärkeistä asioista ja
lämpimällä ymmärryksellä silloin kun puhutaan hänen asioistaan pitäen kuitenkin omat juttusi aina
etusijalla. Tällaiseen ihmiseen kumppanisi on sinussa ihastunut ja vain tällaisena pysyen säilytät
tuon ihastuksen yhtä raikkaana päivästä päivään.
Hänen Mars sinun 4. huoneessa
Tässä suhteessa sinun turvallisuuden ja hyvänolon tunteellasi on valtava merkitys kaikelle mitä Malli
tekee tai on ryhtymässä tekemään. Ellei sinun sisimmässäsi ole kaikki kohdallaan niin hänen on
hyvin vaikea saada mitään aikaiseksi sen paremmin omassa kuin yhteisessäkään elämässänne.
Hänestä saattaa tuntua että turvallisen ja tasapainoisen kotielämän vaikutuksesta sinullekin tulisi
parempi ja rauhaisampi olo. Siksi hän kiirehtii kodin ja perheen perustamista uskoen kaiken
muuttuvan sitten paremmaksi. Pettymykseltä lienee mahdotonta välttyä, sillä mitä lähempänä sinua
hän on, sitä voimakkaammin hän sinun fiiliksiisi reagoi. Ettet tekisi hänen elämäänsä ihan
mahdottomaksi niin sinun tulisi oppia hyvin tarkasti kuuntelemaan alitajuntasi hiljaisia viestejä ja
vielä pystyä toimimaan niiden ohjaamana silloinkin kun joudut loukkaamaan hänen tunteitaan.
Yhteiselämänne kannalta on parempi loukata hänen tunteitaan kuin jättää omasi ottamatta
huomioon.
Hänen Jupiter sinun 10. huoneessa
Etpä tainnut ensi kertaa tavatessanne oivaltaa millainen aarre Malli sattuikaan olemaan sinun
sosiaalista asemaasi ja uraasi ajatellen. Hänellä on uskomaton kyky vainuta sinun kannaltasi
menestyksekkäimmät projektit samalla kun hän pystyy osoittamaan sinulle oikeat henkilöt joiden
puoleen kannattaa kääntyä asemasi edistämiseksi. Häntä kuuntelemalla opit seuraamaan
sisimmästäsi nousevaa tietoa tärkeitä päätöksiä tehdessäsi herkemmin ja herkemmin. Mikään ei
estä teitä rakentamasta menestyksen dynastiaa kunhan muistat että näiltä osin sinä olet päättäjä ja
hän hommansa osaava neuvonantaja. Jos nämä roolit sotkeutuvat keskenään niin silloin ei ole
aihetta juhlimiseen.
Astro.fi
© Seppo Tanhua

Sivu 5/17

Parisuhde Paremmaksi
Mallitar ja Malli

Hänen Saturnus sinun 12. huoneessa
Sinun myötämielisyytesi ja auttamishalusi muita ihmisiä kohtaan saattaa muodostua melkoiseksi
ongelmaksi tässä suhteessa, sillä Malli kokee sen uhkana omalle ja yhteiselle elämällenne.
Lapsuutensa kokemuksista johtuen hän kokee kaikenlaisen auttamisen niin sitovana ja
velvoittavana ettei halua sinun missään nimessä joutuvan moiseen kurimukseen. Ettei tästä tarvitsisi
muodostua yhtä uutta ahdistusten täyttämää liittoa jo tuhansien olemassa olevien joukkoon tulisi
sinun uskaltaa luottaa sisäiseen ääneesi aina kun sinusta tuntuu siltä, että sinua tarvitaan jossain.
Muista että selityksistä ei ole mitään apua näissä tilanteissa. Sinun on vain kietaistava takki niskaan
ja lähdettävä syitä ja syntyjä erittelemättä. Näin toimien autat kumppaniasi vapautumaan
uhrautumisen pelostaan, sillä nähdessään että elämäsi jatkuu ihan normaalina auttamisistasi
huolimatta on hänen pikku hiljaa pakko muuttaa omaakin näkemystään asiasta.
Hänen Uranus sinun 3. huoneessa
Malli antaa kokonaan uuden vivahteen tavallesi puhua ja kommunikoida muiden ihmisten kanssa.
Hänen läsnäollessaan ajatuksesi kulkee ja juttu luistaa joskus niin vauhdikkaasti ettet tahdo
itsekään pysyä perässä. Te tulette keskustelemalla löytämään monia ainutlaatuisia ja silti
yksinkertaisia ratkaisuja sellaisiin ongelmiin, jotka sinä olisit ollut valmis siirtämään
ratkaisemattomien puolelle.
Hänen Neptunus sinun 4. huoneessa
Ellet ole jo ollut niin ainakin tulet olemaan melkoisissa vaikeuksissa aloittaessasi koti-elämää tämän
kumppanisi kanssa. Hänen läsnäolonsa nimittäin saa sinut kadottamaan otteesi konkreettiseen
perhe-elämään niin totaalisesti että koet kaiken valuvan käsistäsi voimatta tehdä yhtään mitään
asian hyväksi. Sinusta saattaa tuntua ettei hän ole paikalla vaikka hän istuisi sinun kainalossasi.
Konkreettisten rajojen ja aikataulujen laatiminen ei lainkaan helpota oloasi, mutta tilannetta se kyllä
pahentaa entisestään, sillä tässä suhteessa mitkään aikataulut eivät koskaan tule pitämään.
Tiedostamalla tämän asetelman voit luopua turhista yrityksistäsi luoda jotain selkeää systeemiä
perhe-elämällenne ja keskittyä elämään yhtä päivää kerrallaan. Huomisen varaan ei ole mahdollista
rakentaa yhtään mitään.
Hänen Pluto sinun 3. huoneessa
Tapasi puhua ja ajatella ovat muuttuneet kuin taikaiskusta tämän suhteen alkaessa, eikä sinua enää
epäilytä sanoa sitä mitä todella ajattelet asioista ja ihmisistä. Sinä yksinkertaisesti näet paljon
syvemmälle asioihin ja ihmisiin kuin aikaisemmin ja pystyt siksi luottamaan siihen mitä sinulla on
sanottavana. Keskinäiset keskustelunne eivät myöskään tule käsittelemään huomista säätilaa vaan
niissä tullaan käymään läpi teidän elämänne syvimpiä totuuksia. Toivottavasti olette molemmat
rehellisiä itsellenne näissä mittelöissä, sillä tunteiden vastaiset puheet tulevat kostautumaan ikävällä
tavalla liittonne tulevaisuutta ajatellen.

Tulkinta sinulle Mallitar, suhteen vahvuudet kun kumppaninasi on Malli
Aurinko kolmio Kuu
Sinun on yllättävän helppo ymmärtää miten Malli reagoi ja käyttäytyy erilaisissa tilanteissa. Sinulle ei
tuota suurtakaan ongelmaa auttaa häntä selviämään vaikeidenkin tunnekuohujen läpi oman
myönteisyytesi avulla. Tällä suhteella on edellytyksiä kestää suuriakin mullistuksia keskinäisessä
elämässänne.
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Merkurius kolmio Saturnus
Ajatuksesi ja ideasi asettuvat toimivaan järjestykseen käydessänne niitä läpi yhteistuumin. Malli on
sinulle suureksi avuksi aina kun tarvitaan kurinalaista mentaalista työskentelyä. Löydätte helposti
toimivat ratkaisut vaikeisiinkin ongelmiin kunhan vain muistatte ottaa asian puheeksi. Sinulla on kyky
pukea sanoiksi kumppanisi oivaltama malli asioiden hoitamiseksi.

Tulkinta sinulle Mallitar, suhteen haasteet kun kumppaninasi on Malli
Mars kvinkunssi Aurinko
Sinun ei ole lainkaan helppoa suunnata energiaasi tukemaan päämääriä, joihin Malli elämässään
pyrkii. Vaikeudet kasaantuvat suhteenne ylle ellette kykene tietoisesti suuntautumaan molemmat
omille alueillenne. Sinun ei kannata uhrata voimiasi kumppanisi toiveiden täyttämiseen, sillä
yrityksistäsi on lopulta hänelle enemmän haittaa kuin hyötyä.
Aurinko neliö Saturnus
On enemmän kuin ymmärrettävää, jos Malli tuntuu ajoittain rajoittavan ja jopa painostavan sinua
oman näkemyksensä mukaiseen elämään, sillä hän kohtaa elämän rajoitukset juuri sellaisissa
tilanteissa, jotka saavat sinut vapisemaan innostuksesta. Hän ihan tosissaan kokee, että sinun
touhusi ovat omiaan syöksemään koko perheen perikatoon. Jos haluat suhteenne kestävän tulee
sinun olla täysin piittaamatta hänen vastustuksestaan ja mielipiteistään. Jokainen myöntymisesi
hänen jarrutuspolitiikkaansa saa hänet entistä varmemmaksi tekemistesi vaarallisuudesta ja kohta
sinulla ei ole jäljellä mitään omaa tässä elämässä. Arvannet itsekin mihin moinen tilanne johtaa,
joten pidäpä ohjat käsissäsi.
Venus kvinkunssi Mars
Voimakas vetovoima välillänne on vaarassa muuttua nopeassa tahdissa keskinäiseksi syyttelyksi ja
mielenosoittamiseksi, ellette ole valmiita tietoisesti kohtaamaan omia heikkouksianne toistenne
kautta. Sinun on vaikea hyväksyä tapaa, jolla Malli pistää asiat halki poikki ja pinoon vastoin kaikkia
sinulle tärkeitä periaatteita. Yhtä mahdotonta hänen on omaksua sinun arvomaailmaasi edes
pieneksi ohjeeksi tekemisilleen. Tämä suhde toimii jos olette molemmat vetämään Camel-bootsit
jalkaanne ja kulkemaan omia polkujanne, jotka silloin tällöin risteytyessään johtavat teidät hurjaan
tunteiden ja seksuaalisuuden kliimaksiin.
Aurinko kvinkunssi Pluto
Käydessään läpi elämänsä vaikeimpia uudistumis- ja muutosprosesseja Malli kaipaisi enemmän
tukeasi ja ymmärrystäsi. Hänestä tuntuu ettet sinä lainkaan välitä mitä hänelle tapahtuu.
Kysymyksessä ei kuitenkaan ole välinpitämättömyys, vaan keskinäinen kemianne, jonka perusteella
sinulla ei ole mitään mahdollisuuksia helpottaa kumppanisi oloa vaikeina aikoina. Ristiriidat syntyvät
tilanteissa, joissa yrität pakottaa itsesi myötätuntoiseksi asioilla, jotka eivät kerta kaikkiaan kosketa
sinua. Malli kokee kriittisinä ja hankalina sellaiset tilanteet, jotka sinä hoitelet yhdellä kädellä
mennen tullen. Voit olla varma, että hän selviää vaikeuksiensa yli parhaiten ihan omin avuin, vaikka
kuinka muuta väittäisi.
Aurinko kvinkunssi Neptunus
Ei ole ihme jos Malli kokee ettet ota hänen ideoitaan kyllin vakavasti, sillä hänen mielikuvituksensa
ja kuvitelmansa eivät kerta kaikkiaan ole samalla aaltopituudella sinun pyrkimystesi ja suunnitelmiesi
kanssa. Saatat kokea kumppanisi epärealistiseksi hömelöksi monessakin asiassa. Omalta
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kannaltasi olet ihan oikeassa ja ongelmia kyllä riittää, jos yrität sovittaa elämääsi hänen ideaaliensa
mukaisiin raameihin. Yhteiselämänne sujuu ihan moitteettomasti kunhan uskallatte elää molemmat
omalla tavallanne.
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Tulkinta sinulle Malli, sinä ja ihmissuhteet
Kaksoset Nousevana merkkinä
Kaksosnousuisena olet mestari työskentelemään vastakohtaisuuksien parissa, joten sinulle ei
tuottane ongelmia sopeutua tämän tulkinnan vaihtoehtoja tarjoavaan malliin joka monelle muulle on
suoranainen kauhistus. Vilkkaana ja uteliaana kaksosnousuisena sinulle olisi helppo tuputtaa
sanavalmista ailahtelevaa älykköä ihannekumppaniksi, mutta sinäpä et sellaisiin edes vilkaise.
Sinun pääsi saa kääntymään selkeän filosofisen tai uskonnollisen näkemyksen omaava ajattelija,
joka ei turhia pulise. Tällaisten ihmisten kanssa pääset suoraan asian ytimeen, jolloin pysyt selvillä
myös tulossa olevista mahdollisuuksista ja ongelmista juuri tässä suhteessa. Reittinsä ja kohteensa
tässä elämässä valinnut maailmanmatkaaja on sinulle itsestään selvä valinta suulaiden
puhetaitureiden suureksi harmiksi.
7. huoneen hallitsija
7. huoneen hallitsija on Jupiter
Etsit lähellesi ihmistä joka uskaltaa tehdä päätöksensä ja ratkaisunsa niillä tiedoilla, joita hänellä sillä
hetkellä on. Siihen tarvitaan tutkimusmatkailijan rohkeutta ja seikkailijan ennakkoluulottomuutta sekä
vankkaa kokemusta elämästä. Siksi isketkin silmäsi näennäisen itsevarmoihin ja henkisesti kypsiin
opettajatyyppeihin, jotka sitten antavatkin sinulle kaipaamaasi oppia oikein olan takaa. Kokemuksia
tulee mutta ei sitoumuksia.
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Tulkinta sinulle Malli, vahvuutesi ihmissuhteissa
Mars kvintiili Kuu
Kun tunteet ohjaavat toimintaa hallitusti ja määrätietoisesti niin syntyy tekojen harmonia, jonka muut
näkevät sulavana ja varmana käytöksenä. Sinä olet tällainen fiiliksellä eläjä, jonka seura ja
kaikkinainen apu koetaan aina arvokkaana lahjana. Seksuaalisuutesi on suoraa ja peittelemätöntä,
mikä saa monet vastakkaisen sukupuolen edustajat sekoamaan pasmoissaan. Jos sinä haluat iskeä
jonkun niin sinä vain teet sen ilman suurempia seremonioita ja tämä tietysti aiheuttaa myös
enemmän tai vähemmän aiheellista mustasukkaisuutta vakituisessa kumppanissasi.
Mustasukkaisuus vain toimii sinun kohdallasi ihan väärään suuntaan, sillä kokiessasi ettei sinuun
luoteta, katsot velvollisuudeksesi olla epäilyjen arvoinen ja pistät tuulemaan. Siinäpä oppii
epäilemään.
Aurinko kvintiili Kuu
Sisäinen äiti ja isä eli tunteet ja tietoiset päämäärät ovat sinulla tasapainossa keskenään, mistä
johtuen sinulle on tavallista helpompaa tulla toimeen erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten
kanssa. Luonnollisuutesi saa ihmiset viihtymään seurassasi ja luottamaan sinuun. Koska tunteesi
tukevat sisäisiä tavoitteitasi, rakentuu myös parisuhteesi suhteellisen tukevalle pohjalle ja selviät
tavallista paremmin suhteeseen kohdistuvista muutospaineista.
Uranus sekstiili Kuu
Vaikka tunteesi kulkevat vuorokausitolkulla aikaansa edellä niin se ei tunnu estävän sinua elämästä
täysillä myös tätä päivää. Ulkopuoliset eivät aina pysty ymmärtämään mistä oikein on kysymys kun
naurat tai itket täysin asiaankuulumattomassa paikassa, mutta se ei aiheuta sen suurempia
ongelmia, koska tunnut itse tietävän mitä teet. Tunne-elämäsi on balanssissa maailmassa
tapahtuvien kosmisten uudistusten kanssa ja siksi reagoit muiden kriiseinä pitämiin muutoksiin
joskus aivan päinvastaisella tavalla. Kun toinen itkee niin sinulla on täysi työ pidätellä nauruasi ja
päinvastoin. Ellei sinulla ole hyvin itsetietoinen ja omillaan toimeentuleva kumppani niin konfliktit
ovat väistämättömiä ja johtavat ainakin elämäsi nuoruusvuosina repiviin eroprosesseihin. Repiviin
siksi että sinun raikkauttasi ja elämäniloasi ei voi olla rakastamatta vaikka kuinka ottaisi päähän
sinun arvaamattomuutesi. Ollako vaiko eikö olla siinäpä pulma sinun kanssasi. Onneksi se ei lopulta
ole sinun päänsärkysi.
Mars yhtymä Aurinko
Ympärilläsi lienee monia ihmisiä, joihin kykysi selvitä mitä hankalimmista tilanteista tekee yhä
uudelleen suuren vaikutuksen. Tapasi toimia on balanssissa elämäsi henkisten päämäärien kanssa
ja siksi et koe koskaan olevasi täysin hukassa. Teollasi on täytynyt olla jokin tarkoitus, sillä muuten
et olisi sitä tehnyt. Tämä asenne saa sinut katselemaan eteenpäin tilanteessa, jossa monet muut
alkaisivat setvimään menneitä. Tällainen sisäinen toimivuus näkyy ulospäin itsevarmuutena ja
luonnollisena seksuaalisuutena, joka ei jätä ketään kylmäksi. Parisuhde muodostuu ongelmalliseksi
jos kumppanisi odottaa sinun rajaavan toiminnallisuutesi vastaamaan hänen odotuksiaan. Sellaiset
luulot olisi hyvä kitkeä pois mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Mars yhtymä Merkurius
Sinun ei tarvitse painia ilmaisuongelmien kanssa silloin kun sinulla on vauhti päällä, sillä ajatuksesi
ja tekemistesi motiivit kulkevat vahvasti samoilla linjoilla. Tästä syystä sinulle on helppoa saada
muutkin innostumaan ajamistasi asioista. Kun ajatus juoksee ja juttu luistaa niin menestyminen
tässä elämässä on huomattavasti vähemmän työn takana kuin useimmilla muilla. Parisuhteessa
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kumppanillasi olisi takuulla paljon käyttöä puhelahjoillesi, mutta voi onnetonta kuinka sanasi
voivatkaan käydä tehottomiksi elleivät ne suuntaudu sinua itseäsi aidosti kiinnostaviin asioihin. Varo
myymästä puheosakkeita kumppanillesi, ellet halua liittonne kariutuvan turhiin puheisiin.
Uranus sekstiili Venus
Tavanomaiset asiat ja ihmiset eivät jaksa kiinnostaa sinua muutamaa minuuttia kauempaa sillä
sisimmässäsi elää rakkaus kosmiseen, ajattomaan kauneuteen. Siksi arvostat myös kumppanistasi
löytyvää erilaisuutta ja ainutlaatuisuutta siten, että hän voi tuntea olevansa arvostettu juuri
sellaisena kuin on. Tämä on erittäin hyvä lähtökohta toimiviin ihmissuhteisiin, mutta edellyttää
sinulta kuitenkin tietoisuutta omaa erikoisuuttasi ja siihen perustuvaa vetovoimaa kohtaan. Sinun
avaimesi elämän ja rakkauden löytymiseen on jatkuva hetkelliseen inspiraatioon perustuva seikkailu
elämän valtameressä. Tunnet eläväsi vasta silloin kun sinun ei tarvitse tänään tietää mitä huomenna
haluat tehdä ja minne huomenna haluat mennä. Tällainen kosminen arvomaailma toimii melkoisena
magneettina vastakkaista sukupuolta kohtaan ja juuri siihen sinun tulee tottua ja siitä oikeudesta
pitää kiinni elämässäsi, sillä sen avulla avautuvat ovet myös taiteen ja luovuuden kiehtovaan ja alati
muuttuvaan maailmaan. Mustasukkaisuus ja omistushalu sinua kohtaan on lähes väistämätön ilmiö
parisuhteessa, mutta älä anna sen estää arvaamatonta ja villiä elämääsi ellet halua suhteenne
kariutuvan tyhjyyden tunteeseen sisälläsi.

Tulkinta sinulle Malli, haasteesi ihmissuhteissa
Neptunus neliö Kuu
Alitajuntasi ja vaistosi ovat aivan eri luokkaa kuin valtaosalla muita ihmisiä ja siksi sinulle saattaa
tuottaa ongelmia elää tasapainossa tunteittesi kanssa. Turvallisuudentunteesi perustuu kykyysi
seurata alitajuntasi viestejä mahdollisimman nopeasti, mutta sepä onkin helpommin sanottu kuin
tehty. Sinulla on taipumus kääntää tämä herkkyys itseäsi vastaan reagoimalla yliherkästi muiden
ihmisten tunteisiin ja jättämällä omat tunteesi vaille huomiota. Elämäsi tulee olemaan täynnä
pettymyksiä niin kauan kun et pysty tiedostamaan taipumustasi puuttua vaikeuksissa olevan
läheisesi elämään sitä voimakkaammin, mitä pahemmassa jamassa oma elämäsi sattuu olemaan.
Tärkein tehtäväsi on oppia kuuntelemaan ja seuraamaan omia hienovaraisia varoittavia aavistuksia
ennen kuin teet tärkeitä päätöksiä elämässäsi. Ehkä olet jo huomannutkin vahvaa yhtäläisyyttä
tapahtumien ja ennakkoaavistustesi välillä.
Jupiter oppositio Aurinko
Suunnitelmallisuus ei ole parhaita puoliasi, sillä jo lapsuudessasi sait avuttomana katsella kun isäsi
yhä uudelleen käveli onnensa ohi ja oli siitä sinulle vihainen. Ei siis ole ihme, että yrität välttyä
moisilta pettymyksiltä pitämällä lujasti kiinni tekemistäsi suunnitelmista. Juuri samoin teki isäsi
aikoinaan, joten eiköhän olisi aika korjata tilanne. Ainoa keinosi menestyä tässä elämässä on
säilyttää kaikessa tekemisessäsi sataprosenttinen mielekkyys tapahtui suunnitelmille sitten mitä
tahansa. Parisuhde hankaloittaa tilannettasi entisestään, sillä yhteisten suunnitelmien tekeminen
kuuluu suurimpiin heikkouksiisi. Tyytymättömyys jää ainoaksi tulokseksi jokaisesta parisuhteesta,
jossa erehdyt sitoutumaan ensimmäiseenkään suunnitelmaan. Sinun mottosi ihmissuhteissa olkoon:
Kaikki suunnitelmat on tehty muutettaviksi viimeistään huomenna.
Pluto puolineliö Aurinko
Sinulle sitä on siunaantunut tuota tahdonvoimaa oikein kukkuramitoin ellei sitten vähän liiankin
kanssa, saatat joskus ajatella. Ajatuksen juoksusi on ymmärrettävää, sillä sinua hallitsee alitajuinen
pakko jatkuvaan sisäiseen kasvuun ja uudistumiseen. Jostain syystä olet ottanut vastaan muutosten
toteuttajan epäkiitollisen, mutta maailman kehityksen kannalta tuiki tärkeän tehtävän tähän elämään
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syntyessäsi. Olet varmaan monasti ihmetellyt, miksi et voi edes yhtä kertaa taipua muiden tahtoon,
mutta kun ei niin ei. Ihmissuhteesi kiehuvat melkoisissa myrkkykaasuissa siihen asti kun hyväksyt
oman ehdottomuutesi ja päätät luopua yrityksistä mukautua kumppanisi odotuksiin ja vaatimuksiin.
Samalla kun elo sinun rinnallasi on vähintään mielenkiintoista niin varmasti se on myös pelottavaa.
Tarvitset itsellesi vahvan kumppanin, joka ei ole riippuvainen sinun mielialoistasi, mielialoista jotka
vaihtelevat taivaan sinen ja harmaan mutavellin välillä opetellessasi kuuntelemaan sisäistä ääntäsi
elämän monilla eri sektoreilla.
Saturnus neliö Aurinko
Taipumuksesi ajautua napit vastakkain jokaisen kohtaamasi auktoriteetin kanssa juontaa juurensa
kaukaa lapsuudesta. Sait silloin nähdä kuinka vanhempasi yrittivät kaikin keinoin vastata
ympäristön, sukulaisten ja naapureiden vaatimuksiin. Sinultakin vaadittiin äärimmäistä
kurinalaisuutta ja sitä sinä toteutat pitkään vielä aikuisenakin. Koet ettei sinua arvosteta ellet jollain
konkreettisella tavalla ansaitse muiden kunnioitusta. Kuitenkin tiedät ettei muita kuuntelemalla synny
mitään kunnollista ja siksi nouset jokaista auktoriteettia vastaan ellet julkisesti niin salaa kuitenkin.
Parisuhteessa auktoriteettia vastaa aina kumppanisi ja jokainen häneen kohdistamasi velvollisuus
muuntuu sisälläsi katkeruudeksi, sillä tiedät ettei hän lopulta osaa arvostaa sitä mitä hänen
hyväkseen teet. Ihmissuhde-elämäsi ei kestä mitään velvollisuuksia, joten otapa lusikka käteen ja
tee tietoisesti töitä ettet tekisi mitään vain kumppanisi vuoksi. Kyllä se siitä.
Jupiter oppositio Merkurius
Kukaan ei voi väittää ettei sinulla olisi aivan uskomatonta bisnesvainua, mutta yhtä varmasti voi
todeta etteivät puheesi tahdo pysyä reaaliajassa. Sinulla on taipumus puhua tulevaisuuden
näkymistä niin kuin ne olisivat jo totta ja siitä ei koskaan seuraa kovin ruusuinen tulevaisuus
ainakaan taloudellisessa mielessä. Koska osaat olla ajan hermolla ja tehdä oikeita siirtoja oikeaan
aikaan, niin tuntuu uskomattomalta että pystyt pelkillä puheilla tekemään kaiken tyhjäksi, mutta niin
siinä tulee tapahtumaan kunnes opit puheissasi keskittymään vain siihen mitä juuri sillä hetkellä on
tapahtumassa. Sosiaalinen menestys ei ole muusta kiinni kuin kyvystäsi olla hiljaa kaikista suurista
suunnitelmistasi. Kumppanisi lienee jo tottunut tapaasi lievästi liioitella mahdollisuuksiasi, mutta kyllä
siihen kyllästyy pitkäpinnaisempikin seuralainen kun mennään Karibialle vain kielikuvamatkoille
pakkasen paukkuessa ikkunoiden takana.
Pluto puolineliö Merkurius
Monikin lienee kiusaantunut taipumuksestasi pistää iso nenäsi heidän asioihinsa vähemmän
kannustavalla tavalla. Sinun näkemyksesi asiasta ei tietenkään ole aivan vastaava sillä sinähän
haluat vain korjata havaitsemasi virheet toisten toimittamissa asioissa. Ongelma syntyy kun yrität
välittää arvokkaan huomiosi eteenpäin, sillä asioihin puuttumisesi koetaan poikkeuksetta
negatiiviseksi ja tunkeilevaksi käytökseksi. Eikä auta vaikka tippa silmässä yrittäisit vakuuttaa
haluavasi vain auttaa asianomaista pääsemään parempaan lopputulokseen. Tässä elämässä sinulla
on täysi työ saada oma elämäsi pysymään jonkinlaisessa järjestyksessä ja siksi sinulla ei kerta
kaikkiaan riitä energiaa saada viestiäsi oikealla tavalla perille. Väärinymmärrysten pelossa lisäät
alitajuisesti hiukan aggressiivista sävyä sanomaasi, jotta sitä ei uskallettaisi ainakaan ihan suoraan
tuomita vääräksi. Vaikutus on kuitenkin päinvastainen ja pian kaikki ovat varpaillaan jo ennen kuin
ehdit suutasi avata. Tarve puuttua toisten asioihin on aina merkki jostain selvittämättömästä
ongelmasta omassa elämässäsi. Et voi ehkä suoraan oivaltaa mistä ongelmasta on kysymys, mutta
tiedostamalla nämä merkit pääset lopulta ongelman ytimeen. Parisuhde toimii juuri niin kauan kun
sinä huolehdit omista asioistasi ja pystyt olemaan puuttumatta kumppanisi tekemisiin vaikka kuinka
vaikuttaisi, että hän ajaa itsensä vararikkoon tai muuten kestämättömään tilanteeseen. Tässäpä sitä
haastetta ihan kylliksi yhdelle ihmiselle.
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Jupiter oppositio Mars
Tehtyjen suunnitelmien toteuttaminen ei ole vahvimpia alueitasi tässä elämässä, sillä sinun
menestymisesi edellyttää aina välittömien tunteiden ja fiilisten kuuntelemista vaikka se sitten
tarkoittaisi tehdystä suunnitelmasta poikkeamista. Ellet opi toimimaan tällä tavalla, kohtaat alati
kasvavia vastoinkäymisiä taloudellisen elämäsi järjestämisessä. Sinun on hyvä tulla tietoiseksi
taipumuksestasi mennä asioiden edelle ja yrittää toteuttaa liian monta asiaa yhdellä kertaa. Näin
tapahtuu siksi, että löydät päivittäin uusia mahdollisuuksia menestykseen, etkä malta jättää
vanhojakaan suunnitelmia kokonaan toteuttamatta. Lopulta joudut huomaamaan ettei mistään tule
kelvollista tulosta ja katkeruus valtaa mielen ainakin hetkeksi, kunnes seuraava loistava idea saa
sinut unohtamaan menneet ja loikkaamaan uuden projektin kimppuun. Menestymisesi on siis kiinni
vain siitä, että pystyt päivittäin muuttamaan tekemiäsi suunnitelmia. Suurin este tälle toimintatavalle
on parisuhde, sillä kumppanille paljastettuja suunnitelmia on yllättävän vaikea käydä purkamaan.
Tähän sinun kuitenkin tulisi pyrkiä ellet halua liittosi kaatuvan jatkuviin pettymyksiin tekemienne
suunnitelmien lopputulosten osalta. Parasta olisi kun oppisit elämään ihmissuhdetta kokonaan ilman
sitovia suunnitelmia, mutta se on sinulle jo lähes sula mahdottomuus.
Pluto puolineliö Mars
Sinä se kantelet melkoisen räjähdysaltista tavaraa käsissäsi ehkä sitä lainkaan itse tajuamatta,
mutta tutkimalla menneitä vuosia voit päästä kiinni tähän ideaan. Sinun harteillesi on asetettu
vaatimus toteuttaa syviä ja usein pelottavalta tuntuvia päätöksiä omassa elämässäsi, jotta koko
maapallolla tapahtuva uudistuminen tulisi sitä kautta mahdolliseksi. Tästä syystä muut ihmiset ja
myös kumppanisi reagoivat varsin voimakkaasti sinun tapaasi toimia ja yrittävät saada sinut
kääntämään kelkkasi keinolla millä hyvänsä. Jos annat muiden puuttua elämääsi niin energiasi
purkautuu hallitsemattomasti väärässä paikassa väärään aikaan eikä vakavilta selkkauksilta voi
välttyä. Vaikka kuinka haluaisit niin sinulla ei ole mahdollisuutta toimia sisäisten fiilistesi vastaisesti
ilman kestämättömäksi kasvavaa ahdistusta, joka purkautuu enemmän tai vähemmän
aggressiivisina reaktioina kumppaniasi kohtaan. Jotta rakkautesi ei tarvitsisi kaatua tähän seikkaan
tulee sinun pystyä omaksumaan itsenäinen ja yksinäinen tapa huolehtia aina ensin omista asioistasi
ja pysyä sen jälkeen erossa kumppanisi asioista. Niin kauan kun tenttaat rakastettusi tekemisiä tai
arvostelet niitä olet itse hukassa kuin lumiukko Saharan autiomaassa eikä elämä ota sitten niin
millään tuntuakseen mielekkäältä.

Tulkinta sinulle Malli kun kumppaninasi on Mallitar
Hänen Aurinko sinun 12. huoneessa
Et ehkä pidä itseäsi millään tavalla uhrautuvana tyyppinä, mutta Mallitar jos kuka saa sinut aivan
huomaamattasi lankeamaan moiseen käyttäytymismalliin. Hän saa kaukaa menneisyydestäsi
juontavat muistot nousemaan pintaan niin koskettavina, että olet valmis luopumaan suuresta osasta
elämääsi pitääksesi pelottavat muistot pois päiväjärjestyksestä. Marttyyrius nousee pintaan merkiksi
siitä, että et uskalla antaa kumppanillesi mahdollisuutta tulla toimeen omillaan vaan kuvittelet että
hänen elämänsä on riippuvainen sinun tekemisistäsi. Uskaltamalla antaa kumppanisi kaatua ja
nousta uudelleen ja uudelleen elämän karikoissa sotkematta siihen itseäsi, tulet löytämään tästä
suhteesta kokonaan uuden ulottuvuuden, jolle ei ihan äkkiä löydy vertailukohtaa tähänastisesta
elämästäsi.
Hänen Kuu sinun 10. huoneessa
Saatat olla hiukan hämilläsi siitä kuinka tärkeänä Mallitar pitää sinun menestymistäsi urallasi ja
sosiaalisessa elämässä ja kuinka valmis hän on tukemaan ammatillisia pyrkimyksiäsi. Näin on siksi
että sinun intosi ja luovuutesi saavat hänet tuntemaan itsensä tarpeelliseksi ja olonsa turvalliseksi.
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Hänellä on ainutlaatuinen kyky vaistota mitkä ovat sinun vahvimmat puolesi ja missä ovat sinun
suurimmat mahdollisuutesi. Mallitar voi auttaa sinua pääsemään todella pitkälle elämässäsi kunhan
olet valmis hoitamaan oman osasi ja uskallat keskittyä juuri niille alueille työelämässä, joista olet
aidosti innostunut. Jos hommasi muuttuvat raskaiksi rutiineiksi niin saat takuulla olla valmis
vastaanottamaan alitajuista halveksuntaa kumppanisi taholta joskus hyvinkin tuomitsevassa
sävyssä ja sehän ei voi kovin pitkälle kantaa. Yksi edellytys tämän liiton onnistumiselle on että
uskallat tehdä radikaaleja ratkaisuja työelämässäsi silloin kun sinusta siltä tuntuu kumppanisi kantaa
kyselemättä.
Hänen Merkurius sinun 12. huoneessa
Oletko jo ehtinyt ihmetellä miksi Mallitar tuntuu olevan paljon kiinnostuneempi esimerkiksi unistasi ja
unelmistasi kuin siitä mitä todella olet ja teet. Hänellä on todella toimiva yhteys sinun alitajuntaasi ja
intuitiosi lähteille ja voit olla varma hänen tuestaan aina silloin kun uskallat seurata syvältä
sisimmästäsi nousevia selittämättömiä viestejä. Hänen avullaan sinulla on mahdollisuus hyödyntää
taiteellista lahjakkuuttasi ja luovuuttasi käytännön elämässä, sillä hän pukee sanoiksi sen mitä itse
et saa suustasi pihalle. Ellet sitten pysty seuraamaan alitajuntasi herkkiä viestejä niin voit vain
huomata ettet tahdo lainkaan ymmärtää mitä Mallitar milloinkin yrittää sinulle sanoa. Kun sinulle
tulee tarve leimata hänen puheensa liian haaveellisiksi tai utopistisiksi niin se on varmin merkki siitä,
että oma intuitiosi on pahasti jumissa ja elämäsi päässyt pysähtymään ainakin jollain osa-alueella
vanhoille tyhjänpäiväisille raiteille.
Hänen Venus sinun 2. huoneessa
Mallitar on rakastunut sinusta löytyvään esteettiseen ja sensuelliin seksuaalisuuteen, jonka juuri hän
saa sinusta esille. Tässä liikutaan hyvin herkillä alueilla ja kuten varmaan olet huomannut niin
väsyneenä sinusta ei ole erotiikan mestariksi. Keskinäinen rakkautenne kukoistaa ja kuihtuu
samassa tahdissa sinun henkisten voimavarojesi kanssa, joten lienee aiheellista pitää hyvää huolta
itsestäsi rakkautenne säilyttämiseksi. Itsestä huolehtimiseen kuuluu myös elämästä nauttiminen ja
tämä voikin olla suhteenne suurin kompastuskivi, sillä suurin osa näistä nautinnoista löytyy muualta
kuin kumppanisi seurasta. Ellet siis opi nauttimaan elämästä aina siellä missä satut olemaan niin
eipä sinulla ole paljoa jaettavaa myöskään tässä parisuhteessa.
Hänen Mars sinun 2. huoneessa
Mallitar on valmis tekemään paljon asioita sinun hyväksesi ja kaiken lisäksi hän todennäköisesti
nauttii siitä ihan tosissaan. Näin on asian laita juuri niin kauan kun sinä osaat pitää työn ja
vapaa-ajan oikeassa suhteessa keskenään, jolloin voimavarasi riittävät hyvin siihen mitä olet itse
tekemässä. Myös seksuaalinen elämä kulkee ihan mallikkaasti siihen asti kun sinun henkinen ja
fyysinen kuntosi ovat kohdallaan. Kumppanisi reagoi hyvin voimakkaasti sinun väsymykseesi ja
tuntee silloin itsensä täysin voimattomaksi ja haluttomaksi tehdä oikeastaan yhtään mitään sen
paremmin kotiaskareissa kuin sängyssäkään. Eiköhän tässä ole sinulle riittävästi motiivia jättää
itsellesi riittävästi lepo- ja vapaa-aikaa.
Hänen Jupiter sinun 9. huoneessa
Mallitar ei varmasti epäröi tuoda esille omaa maailmankuvaansa ja filosofiaansa silloin kun sinä
kuumeisesti etsit paikkaasi maailmassa. Kaikkinainen opiskelu ja henkisten asioiden tutkiminen,
joita vain otat mukaan elämääsi saa hänen varauksettoman mielenkiintonsa joskaan ei aina
hyväksyvässä mielessä. On suoranainen ihme ellei teillä ole tapana lähteä tutkimaan maailman
menoa muissa kulttuureissa voidaksenne hyödyntää saamaanne oppia jokapäiväisessä
arkielämässä. Kumppanillasi on silmää nähdä mihin sinun kannattaa elämässäsi tähdätä, joskin se
silloin tällöin saattaa vahvasti värittyä hänen henkilökohtaisten näkemystensä mukaiseksi. Pidä
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kuitenkin korvasi auki, sillä jotain ideaa hänen höpinöissään aina tuppaa olemaan.
Hänen Saturnus sinun 12. huoneessa
Sinun myötämielisyytesi ja auttamishalusi muita ihmisiä kohtaan saattaa muodostua melkoiseksi
ongelmaksi tässä suhteessa, sillä Mallitar kokee sen uhkana omalle ja yhteiselle elämällenne.
Lapsuutensa kokemuksista johtuen hän kokee kaikenlaisen auttamisen niin sitovana ja
velvoittavana ettei halua sinun missään nimessä joutuvan moiseen kurimukseen. Ettei tästä tarvitsisi
muodostua yhtä uutta ahdistusten täyttämää liittoa jo tuhansien olemassa olevien joukkoon tulisi
sinun uskaltaa luottaa sisäiseen ääneesi aina kun sinusta tuntuu siltä, että sinua tarvitaan jossain.
Muista että selityksistä ei ole mitään apua näissä tilanteissa. Sinun on vain kietaistava takki niskaan
ja lähdettävä syitä ja syntyjä erittelemättä. Näin toimien autat kumppaniasi vapautumaan
uhrautumisen pelostaan, sillä nähdessään että elämäsi jatkuu ihan normaalina auttamisistasi
huolimatta on hänen pikku hiljaa pakko muuttaa omaakin näkemystään asiasta.
Hänen Uranus sinun 6. huoneessa
Mitä enemmän olet ehtinyt kerätä itsellesi rutiininomaisia töitä ja velvollisuuksia sitä voimakkaammin
Mallitar pyrkii sinua niistä vapauttamaan. Hänen ideoidensa avulla saatat selvitä kolmesta
hommasta samassa ajassa joka sinulta aikaisemmin kului yhteen niistä. Hän todella osaa löytää
uudet ja erilaiset tavat juuri sinun velvollisuuksiesi hoitamiseen enkä näe mitään syytä miksi et
ottaisi hänen neuvojaan vastaan. Jos tosiaan yrität jääräpäisesti tehdä asiat vanhalla mallilla niin
sittenhän pääset näkemään millainen Mallitar on vannoutuneena kapinallisena. Helppoa sinulla ei
silloin tule olemaan, sillä hän kyllä osoittaa kuinka vaikeiksi asiat voivat mennä sinun vanhalla
tyylilläsi.
Hänen Neptunus sinun 6. huoneessa
Vaikka olisit ollut kuinka tiukka järjestykseen ja velvollisuuksiin sitoutunut kansalainen ennen tätä
suhdetta niin nyt luulisi kyllä tilanteen muuttuvan. Ensin saattaa tuntua jopa kaoottiselta ettet saa
asioitasi pysymään oikein minkäänlaisessa järjestyksessä silloin kun Mallitar on paikalla, mutta usko
tai älä niin siihenkin tottuu. Tietämättään ja ehkä tahtomattaankin hän vapauttaa sinua
aiheettomasta velvollisuudentunnosta auttaessaan sinua näkemään elämän näyttämön kulissien
taakse. Tässä suhteessa sinun on pakko oppia seuraamaan entistä tarkemmin tunteiden maailmaa
tyhjien ja tarkoituksettomien velvollisuuksien sijasta.
Hänen Pluto sinun 6. huoneessa
Ellet ole tähän asti oikein osannut huolehtia itsestäsi niin tämän parisuhteen aikana tilanne tulee
varmasti korjaantumaan. Mallitar saa sinut ymmärtämään kuinka tärkeää itsestäsi huolehtiminen on
sekä oman henkisen kehityksesi että läheistesi hyvinvoinnin kannalta. Ehdottomuutesi tässä asiassa
tuleekin olemaan ihan omaa luokkaansa ja kenenkään ei kannata alkaa taistelemaan sinun
itsehoito-ohjelmaasi vastaan. Velvollisuudet ja rajoitukset, joita sinulle yritetään ujuttaa saavat veresi
kiehumaan siihen malliin, että pienemmänkin itsesuojeluvaiston omaavat hurjapäät ymmärtävät
pysyä poissa sinun reviiriltäsi.

Tulkinta sinulle Malli, suhteen vahvuudet kun kumppaninasi on Mallitar
Kuu kolmio Aurinko
Sinä olet sydämelläsi mukana kaikessa mitä Mallitar haluaa elämässään kokeilla ja toteuttaa.
Tietäen tai tietämättäsi toimit hänen managerinaan ja parhaimmillaan suhteenne toimii aukottomasti
myös liikekumppanuutena. Pystyt tunnetasolla tukemaan hänen oivalluksiaan ja luovuuttaan tavalla,
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johon hän pystyy varauksettomasti luottamaan.
Merkurius sekstiili Pluto
Älä turhaan ihmettele jos Mallitar saa sinut kuulostamaan psykiatrilta tai terapeutilta seurassaan,
sillä sinulla hyvät edellytykset ymmärtää niitä muutos- ja uudistumispaineita, joita hän elämässään
joutuu kohtaamaan. Sinulla on kyky pukea sanoiksi kulloisenkin kriisin olennaiset ydinasiat, jolloin
hänen on paljon helpompi hoitaa ne pois päiväjärjestyksestä. Tässä suhteessa on aineksia myös
bisneselämään, sillä teillä on yhdessä kaikki edellytykset keskittyä kulloisenakin hetkenä
tärkeimpien ongelmien selvittämiseen.

Tulkinta sinulle Malli, suhteen haasteet kun kumppaninasi on Mallitar
Aurinko kvinkunssi Mars
Ei ole syytä heittää kirvestä kaivoon vaikka yhteiselämä tuppaisi välillä tuntumaan pelkältä tahtojen
taistelulta, sillä Mallitar sattuu työskentelemään sellaisilla välineillä ja menetelmillä, jotka eivät
millään konstilla ole muunnettavissa palvelemaan sinun tarkoituksiasi tässä elämässä. Tilanne
helpottuu heti kun ymmärrätte molemmat luopua keskinäisestä avunantosopimuksesta ja keskitytte
vain omiin puuhiinne. Yhteinen aika sujuu ihan kiitettävästi kunhan sitä on riittävän vähän.
Mars kvinkunssi Venus
Mallitar ei aina pysty purematta nielemään tapaasi innostua joistakin uusista asioista, sillä hänen
arvomaailmansa on asettunut tyystin eri aaltopituudelle kuin sinun motiivisi ryhtyä tuumasta
toimeen. Hänestä saattaa ihan oikeutetusti tuntua että askellat hänen elämässään kuin norsu
posliinikaupassa ja aiheutat korvaamattomia vahinkoja hänen kannaltaan arvokkaille asioille. Tämä
suhde vaatii toimiakseen kunnioittavaa välimatkaa sinun puuhiesi ja hänen arvomaailmansa välille.
Seksuaalinen vetovoima on voimakasta ja siinä piileekin ratkaisu yhteiseen harrastukseen vällyjen
välissä. Muilla sektoreilla on syytä rajata yhteiset harrastukset minimiinsä.
Merkurius puolineliö Uranus
Tässä suhteessa saatat haroa päälakesi kaljuksi yrittäessäsi saada selville mitä ihmettä Mallitar on
taas suunnittelemassa. Hänen toimintansa menee ajoittain korkealta yli sinun ymmärryksesi.
Kaljuuntuminen on toki pieni ongelma verrattuna siihen sanasotaan, joka on seurauksena
yrityksestäsi takoa järkeä hänen päähänsä. Keskustelu yritykset hänen suunnitelmiensa
muuttamiseksi ovatkin enimmäkseen hedelmättömiä ja suhteenne kannalta tuhoisia, joten mitäpä
sitä turhaan hakkaamaan päätäsi seinään. Koeta hillitä itsesi ja olla puuttumatta kumppanisi
tekemisiin, jos haluat mielekkyyden säilyvän suhteessanne.
Aurinko puolineliö Jupiter
Kumppanillasi ei ehkä tunnu olevan kovin myönteinen vaikutus sosiaaliseen etenemiseesi, mutta
sen ei tarvitse antaa rasittaa yhteistä elämäänne. Hänen sosiaaliset intressinsä vain sattuvat
osoittamaan eri suuntaan kuin sinun päämääräsi ja tavoitteesi. Tällaisessa tilanteessa on
terveellisempää olla sitomatta häntä millään tavalla sinun etenemispyrkimyksiisi. Keskinäinen elämä
ja rakkaus toimii ihan hyvin niin kauan kun maltatte olla puuttumatta toistenne tavoitteisiin ja
suunnitelmiin.
Venus neliö Pluto
Tässä suhteessa on todella suuri vaara ajautua omistamisen ja hallitsemisen tielle rakkauden
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kustannuksella, ellet pysty tiedostamaan kumppanisi aggressiivisia reaktioita puhtaaksi
menettämisen peloksi. Mallitar kokee sinulle arvokkaat ja tärkeät asiat ja ihmiset suurena uhkana
keskinäiselle rakkaudellenne ja pyrkii siksi kaikin keinoin tekemään elämästäsi hankalaa heti kun
näkee sinun nauttivan olostasi muiden kuin itsensä kanssa. Sinulla on vain yksi keino säilyttää
rakkaus välillänne ja se on omien harrastustesi ja ystäviesi säilyttäminen ehdottomana
itseoikeutenasi ilman pienintäkään tilintekovelvollisuutta. Muuten tulee ahdistus kasvamaan
sietämättömäksi ja tuhoamaan liittonne.
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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
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