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I. VALONLAPSI!
Kuinka ihmeellinen onkaan se hetki, jolloin ensi kertaa kohtaat vastasyntyneen lapsesi katseen. On
aivan uskomatonta kuinka syvät ja tarkoituksenmukaiset mysteerit tuovat perheenjäsenet toistensa
yhteyteen aikojen saatossa.
Pohjana tälle tulkinnalle ovat henkilökohtaiset kokemukseni lapsille ja lapsiperheille tekemistäni
astrologisista henkilökohtaisista tulkinnoista. Omien kokemusteni lisäksi tukeudun tässä tulkinnassa
amerikkalaisen opettajan ja pitkän astrologisen kokemuksen omaavan Kathie Garcian vankkaan
tietämykseen lasten astrologiasta.
Vanhemman rooli on aina valtava haaste, jonka rinnalla muut pyrkimykset ja ammatilliset tavoitteet
menettävät yllättäen aikaisemman merkityksensä. Geneettisiä siteitä vahvempi on lapsen ja häntä
hoitavan aikuisen välissä vaikuttava kosminen yhteys, joka heijastuu aina yhtä vakuuttavana lapsesi
silmistä ja kaikista hänen eleistään.
Kun nyt alat tutkia lapsesi astrologista karttaa, toivon sinun löytävän kasapäin uusia oivalluksia
pystyäksesi mahdollisimman suurella rakkaudella ja ymmärryksellä vastaamaan lapsesi sinua
kohtaan osoittamaan luottamukseen.
Lapsellasi on tähän maailmaan syntyessään harteillaan edellisten elämiensä ilot, pelot, surut ja
kokemukset, joista sinä et todennäköisesti tule koskaan saamaan mitään konkreettista näyttöä.
Tämän tulkinnan välityksellä voit tulla tietoiseksi siitä, millaisten ongelmien kanssa lapsesi päivittäin
kamppailee ja tukea häntä ilman, että sinun tarvitsee tietää pohjimmaisia tapahtumia hänen
syntymäänsä edeltäviltä ajoilta.
Jo vastasyntynyt pieni vauva kantaa kaikkia tässä esille tulevia piirteitä, valmiuksia ja haasteita
sisimmässään. Jokainen näistä olemuspuolista edustaa myös sinulle valtavan suurta mahdollisuutta
oman tietoisuutesi kohottamiseen. Niin hämmästyttävää kuin se onkin, niin lapsesi tärkein tehtävä
on saada sinut hyväksymään itsesi sellaisena kuin olet, sillä vain sitä kautta hän voi kokea myös
oman olemassaolonsa oikeutetuksi kaikkine haasteineen ja valmiuksineen, iloineen, suruineen ja
puutteineen.
Vain hyvin selkeän itsesi hyväksymisen kautta pystyt sekä tukemaan lastasi hänen luovuutensa ja
lahjakkuutensa toteuttamisessa sekä asettamaan lapsellesi selvät säännöt ja rajat, jotka pohjautuvat
sinun elämäntapaasi ja voimavaroihisi. Lapsi seuraa kaikessa käyttäytymisessään sinun
asettamaasi mallia ja osoittaa pienestä pitäen omilla reaktioillaan onko sinun elämäsi balanssissa
vai ei. Heti, kun olet valmis hyväksymään oman sisäisen lapsesi innostumisineen, iloineen,
suruineen ja pelkoineen, tulet huomaamaan ettei sinun ja lapsesi elämän ja luonteiden välillä ole
pienintäkään ristiriitaa. Lapsesi kautta sinulle on annettu mahdollisuus löytää oma polkusi henkisten
ja materiaalisten rikkauksien äärelle. Lastasi oikein ymmärtämällä tulet pääsemään kaikissa omissa
pyrkimyksissäsi ja tavoitteissasi pidemmälle kuin millään muulla keinolla.
Lue siis ajatuksella ja lämmöllä tämä opas lapsesi maailmaan.
II. Oletan sinun kunnioittavan seuraavia olettamuksia
1. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen yksilö. Tulet huomaamaan, että suurin osa lukemastasi osuu
naulan kantaan, mutta aivan yhtä varmasti löydät asioita, joita et ole valmis allekirjoittamaan. Pyrin
astrologina ilmaisemaan ennemminkin idean kuin asian, ja siksi kaikkia "vertauksia" ei tule ottaa
kirjaimellisesti. Sinulle sama idea voi esiintyä hyvinkin erilaisena asiana.
2. Suurin pyrkimyksesi on auttaa rakkaudella lastasi löytämään todelliset lahjansa ja valmiutensa.
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3. Ymmärrät, että tämä tulkinta vaatii sinua tutkimaan ennen kaikkea itseäsi ja omaa sisintäsi
lapsesi opastuksella.
4. Käytät tätä tulkintaa poistaaksesi esteet lapsesi myönteiseltä kehitykseltä, mutta et anna tähän
tulkintaan sisältyvien suositusten korvata omaa oikeudentajuasi ja omaa vanhemman vaistoasi.
Muista, että kukaan ei tunne lastasi paremmin kuin sinä itse.
Astrologian tarkoitus on avustaa, mutta ei korvata sisäistä opastasi!
5. Saat mahdollisimman paljon irti tästä tulkinnasta, kehotan kun pidät nämä ohjeet koko ajan
mielessäsi ja sydämessäsi. Tarkkailemalla lapsesi reaktioita hänen kasvaessaan ja kehittyessään
opit ymmärtämään hänen sisäisiä lainalaisuuksiaan yhä paremmin ja paremmin.
Voit omassa tahdissasi testata tässä esille tulevia kykyjä ja lahjakkuuksia antamalla lapsellesi
mahdollisuuden kehittää niitä, kuitenkaan koskaan pakottamatta lastasi esimerkiksi musiikki- tai
tanssitunneille. Mikään ei tukahduta tehokkaammin luontaista lahjakkuutta esimerkiksi musiikkiin
kuin pakottaminen musiikkitunneille.
Lapsellasi on oma aikataulunsa, kunnioita sitä. Esille tulevat esimerkit konkreettisista kyvyistä ja
lahjoista ovat aina viitteellisiä, ja sinun tehtäväksesi jää löytää juuri sinun lastasi parhaiten motivoivat
tavat toimia näissä tilanteissa.
Muista tätä tulkintaa lukiessasi, että kaikki negatiivisilta kuulostavat käyttäytymismallit tulevat
muuttumaan positiivisiksi heti, kun tiedostat mistä kenkä puristaa. Sinulla on oma Akilleen
kantapääsi, johon lapsesi tulee aina osumaan erehtymättömällä tarkkuudella, samoin kuin
tuskallisen usein myös astrologinen tulkinta lapsesi kartasta.
III Avainsanat, jotta saisit mahdollisimman paljon irti lapsesi kartan tulkinnasta
1. ASPEKTIT
Tulkinnassa esiintyvät planeettojen väliset aspektit jaetaan valmiuksia edustaviin ja haasteellisiin
aspekteihin.
Kolmiot, sekstiilit ja semisekstiilit edustavat harmonista energiavirtausta.
Neliöt kuvaavat tilanteita, joissa lapsen alitajunta pakottaa hänet testaaman vanhempiensa
ymmärryskykyä ja rakkautta ikävältä tuntuvilla keinoilla.
Oppositio on samantapainen, mutta paljon suorempi ja näkyvämpi ristiriita oman itsen ja ympäristön
välillä.
Kvinkunssi kuvaa alitajuista ja pakonomaista tarvetta suorittaa annettu kosminen tehtävä tiettyjen
energioiden yhteensovittamiseksi.
Yhtymä on usein sekä valmiudesta että haasteellisuudesta kertova aspekti, vaikka se tekstinsä
perusteella ja planeetoista riippuen painottuu jommaksikummaksi. Tekstiä lukiessasi viimeistään
saat selville kummasta vaihtoehdosta on sinun lapsesi
kohdalla kysymys.
Oppositiota ja neliötä kutsutaan dynaamisiksi aspekteiksi, sillä niihin kätkeytyy aivan uskomattomat
sisäiset voimavarat, kun niitä oppii kunnioittamaan. Aluksi kunnioituksen
oppiminen kuuluu sinulle lapsen vanhempana. Vasta sen jälkeen lapsikin pystyy oivaltamaan tietyt
rajoitteensa suuriksi mahdollisuuksiksi. Aina kun löydät tulkinnasta dynaamisia aspekteja, voit olla
varma, että juuri näillä alueilla lapsesi tarvitsee sinun esimerkkiäsi, ymmärrystäsi ja kärsivällisyyttäsi
kaikkein eniten.
2. KARTAN RISTIRIITAISUUDET
Astrologinen kartta muodostuu lukemattomista osista, joiden tulkinnat saattavat tuntua
ensilukemalta keskenään ristiriitaisilta. Koska lapsesi on syntymästään lähtien yhtä monimuotoinen
ja monisäikeinen kuin me aikuisetkin, niin tulet kyllä löytämään hänen päivittäisestä
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käyttäytymisestään suurimman osan tulkinnassa esille tulevista ominaisuuksista.
Tarkoituksena onkin, että osaisit tämän tulkinnan avulla valmistautua täysin yllätyksellisiin uusiin
tempauksiin ja reaktioihin.
Planeetat merkeissä ovat yleisluonnehdintoja, joihin perässä seuraavat aspektitulkinnat antavat
lopulliset, joskus hyvinkin voimakkaat mausteet. Merkkitulkinnan sanoma voi muuttua joskus
hyvinkin radikaalisti aspektien myötä.
3. TÄRKEYSJÄRJESTYS
Toinen ihmetystä herättävä seikka on. kun jollekin planeetalle tulee useita aspekteja, toiset
palkitsevia ja toiset dynaamisia. Ensimmäisenä on aina asteluvultaan tarkin kulma, mutta
pääperiaate on se, että palkitsevien valmiusaspektien avulla voit helpommin kanavoida dynaamisten
aspektien energian oikeille raiteille. Mikä aspekti sitten vaikuttaa kulloinkin
voimakkaimmin jää täysin sinun selvitettäväksesi.
4. OUTOUS
Osassa tätä tulkintaa saatat törmätä sellaisiin valmiuksiin tai haasteisiin, joista tunnet olevasi pihalla
kuin lumiukko. Älä turhaan huolestu tällaisista löydöistä, sillä lapsesi tulee aikanaan kohtaamaan
juuri oikeat ihmiset tukemaan niitä osa-alueita, joita omat vanhemmat eivät hallitse.
5. VAPAUS JA VASTUU
Astrologista tietoa ei tule koskaan käyttää sen paremmin lapsen kuin vanhemman tuomitsemiseen,
arvostelemiseen tai alas lyömiseen. Löydät tästä tulkinnasta lapsesi herkimmät, pelottavimmat ja
kipeimmät alueet. Tämän tulkinnan tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään lapsesi
pelkoreaktioita ilman, että sinun tarvitsee kasvattaa pelkoa suuttumalla hänelle. Sinä olet
avainasemassa, kun lapsesi kääntää heikkouksiaan vahvuuksiksi. Sinä voit auttaa lastasi
voittamaan pelkonsa ennen aikuisikää.
Lapsesi yrittää opettaa sinua olemaan hyvä ja ankara itselleen samalla kertaa. Ellet opi
kunnioittamaan tätä jokaisen vanhemman perusoivallusta niin eipä silloin kannata odottaa, että
lapsesi kunnioittaisi sinua tai sinun mielipiteitäsi millään tavalla.
IV. Lopuksi
Tutkiessasi lapsesi karttaa tulet huomaamaan, että ymmärrät häntä aivan uudella tavalla. Osaat
opastaa, auttaa ja kannustaa häntä tuomaan esille oman ainutlaatuisuutensa, vastaamaan juuri
hänen elämänsä valoisaan kutsuun, nostamaan taivaalle oman tähtensä.
Ymmärtämällä lastasi opit ymmärtämään paremmin myös itseäsi ja ennen kaikkea omaa sisäistä
lastasi.
Tämä tulkinta on tarkoitettu peruskiveksi astrologiselle matkallesi - kartaksi kiehtovaan seikkailuun.
Vastasyntyneen lapsen vanhemmille tämä tulkinta antaa monia sisäisiä oivalluksia, jotka
tulevat osoittautumaan hyvin tärkeiksi vuosien kuluessa.
Isompien lasten vanhemmille tämä toimii avaajana sille ymmärrykselle, johon jokainen lapsi on
oikeutettu ennemmin tai myöhemmin. Aikuinen saa käydä läpi oman lapsuutensa ja samalla löytää,
parantaa ja kannustaa omaa sisäistä lastaan.
Palautteesi niin tästä kuin muistakin laatimistani tulkinnoista on erittäin tervetullutta. Älä epäröi
laittaa sähköpostia, jos tunnet siihen mitään tarvetta. Ilman kannustusta ei jaksa ja ilman kritiikkiä ei
kehity. Kiitän jo etukäteen molemmista.
Seppo Tanhua
Tulkinnan alusta löydät lapsesi syntymätiedot, jotka on hyvä tarkistaa ennen kuin aloitat lukemisen.
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Vanhemmille tai huoltajille suunnattu tulkinta lapsen kartasta
Nimi
Syntymäaika
Syntymäpaikka
Koordinaatit
Aikavyöhyke

Malli
10:23 24.11.2017
Tampere
Pituus: -23.447
Leveys: 61.298
+02:00

Jousimies nousevana merkkinä
Luokaamme ensimmäiseksi nopea silmäys lapsesi Askendenttiin eli nousevaan merkkiin.
Kokemusteni perusteella lapsi toteuttaa nousevaa merkkiään heti syntymästään lähtien, vaikka olen
kuullut monien astrologien väittävän ettei se ala vaikuttamaan ennenkuin murrosiän kynnyksellä.
Seuraavien tulkintojen perusteella voit luoda oman kuvasi asiasta.
Nouseva merkki kuvaa lapsen tapaa kohdata uusia ihmisiä ja asioita, sillä se symbolisoi
syntymähetken (kellonaika) muodossa aikaisinta lapsuudenaikaista kokemusta. Tuo tärkeä
itsenäistymisen hetki tulee piirtymään jokaiseen uuteen asiaan lapsesi elämässä. Askendenttinsa
avulla hän tulee luomaan oman minäkuvansa. Siksi sinun on hyvä tietää mitä tuo syntymähetki tuo
tullessaan niin sinulle kuin lapsellesikin. Vuorokauden aikana syntyy kaikkien nousumerkkien
edustajia. Kullekin nousevalle merkille on olemassa sekä omat haasteensa että mahdollisuutensa.
Tietäessäsi nämä voit auttaa lastasi voittamaan haasteensa ja hyödyntämään valmiutensa.
Lapsesi kartalla on nousevana merkkinä Jousimies. Se tarkoittaa lyhyesti sitä, että sinun lapsesi
tulee aikuiseksi vartuttuaan tarvitsemaan Jousimiehen innokkuutta, seikkailunhalua ja aseista
riisuvaa rehellisyyttä pystyäkseen parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan omaa
persoonallisuuttaan ja henkisiä valmiuksiaan. Jousimiehen nousumerkki esittäytyy yhä
voimakkaampana hänen täytettyään kaksi vuotta. Voit tunnistaa sen sammumattomana
seikkailunhaluna, ihmeellisenä sopeutumiskykynä outoihin tilanteisiin ja ennenkaikkea
vapaudenhaluna. Sääntöihin ja rajoituksiin sopeutuminen ei tapahdu ihan itsestään tältä tulimerkin
edustajalta, koska hän tietää ettei elämä avaudu hänelle ilman jatkuvaa rajojen ylittämistä. Sinun
tehtävänäsi on osoittaa lapsellesi selkeällä ja lahjomattomalla tavalla missä ehdottomat rajat hänen
lapsuudessaan kulkevat, jotta hän voi turvallisesti silmät säihkyen toteuttaa ikänsä sallimia
tutkimusretkiä kulloisessakin ympäristössään. Tälle lapselle kaikki asiat on syytä sanoa niinkuin ne
ovat, sillä omassa rehellisyydessään hän kokee kaikki kieroilut epäluottamuksena itseään kohtaan ja
se herättää hänessä suurta turvattomuutta. Jousimiesnousuinen lapsi kaipaa ja tarvitsee
muuttuvana merkkinä tilaa ympärilleen, hänelle on tärkeää saada olla paljon ulkona ja luonnossa.
Kaikki liikkuminen ja matkustaminen ovat korvaamattomia varusteita hänen kokemusten
matka-arkkuunsa, jota hän tulee tuhanteen kertaan tarvitsemaan aikuiseksi vartuttuaan. Lapsesi
seuraa hyvin tarkkaavaisesti kaikkia matkustamiseen ja retkeilyyn liittyviä asioita ja opittuaan
ymmärtämään satuja ja tarinoita voit huomata hänen kaihoisista silmistään, että tarinassa
seikkaileekin sinun lapsukaisesi ja hän tulee jatkamaan matkaansa unien maailmaan ja vieläkin
kauemmas tietoisuutemme rajojen tuolle puolen. Toivottavasti jaksat saatella häntä hänen omalle
matkalleen satuja lukemalla, sillä se merkitsee lapsellesi enemmän kuin ikinä osaat kuvitella.
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Planeettojen väliset aspektit
Aurinko ja Kuu
Syntymähetken mukaan laaditulla astrologisella kartalla sijaitsevat planeetat kertovat omaa
kiehtovaa tarinaansa tuon ainutlaatuisen hetken sisältämästä ajan laadusta. Jokaisella planeetalla
on oma tarkoituksensa ihmisen sisäisessä maailmassa. Kaikista kartan sisältämistä tekijöistä
vaikuttavimpina monet astrologit pitävät aurinkokuntamme "valoja" Aurinkoa ja Kuuta.
Maaplaneetaltamme katseltuna päivisin paistava kirkas aurinko sekä öisin sen valoa heijastava Kuu
ovat alituisia seuralaisiamme. Astrologisesti Aurinkoa ja Kuuta voidaan pitää tärkeimpinä oppaina
opiskellessamme ymmärtämään lapsiamme, heidän temperamenttiaan, persoonallisuuttaan, heidän
suhdettaan omiin vanhempiinsa ja muihin aikuisiin, heidän uskomatonta vaistoaan omasta
tehtävästään maan päällä, heidän tunne-elämäänsä ja monia muita lastemme ominaisuuksia.
Aurinko ja Kuu antavat tärkeitä vihjeitä lastemme alitajuisista, täynnä rakkautta olevista
pyrkimyksistä, joita voimme tämän tulkinnan avulla parhaamme mukaan tukea.
Aurinko: identiteetti, tietoinen päämäärä, tahto, isä
Aurinko edustaa identiteettiämme ja tietoisia päämääriämme. Siksi Auringon asema lapsen kartalla
antaa oman voimakkaan sävynsä kaikille muille kartan tekijöille ja aspekteille. Usein lapsen
suurimmat mahdollisuudet ja suurimmat haasteet löytyvät aurinkomerkin tulkinnasta. Viisaat
vanhemmat uskaltavat sukeltaa tutkimaan omaa rooliaan lapsen varhaisissa ja myös nuoruuteen
liittyvissä kokemuksissa, vaikka se joskus tekeekin vanhempana olemisesta tuskallisempaa kuin
kukaan itselleen toivoisi. Aurinkomerkin antama haaste kannattaa tutkia jopa useampaan kertaan,
sillä siihen sisältyy aina mahdollisuus vapauttaa itsensä turhasta syyllisyydestä lapsen herättämiä
reaktioita kohtaan. Vihan tunteet lasta kohtaan ovat tärkeitä tienviittoja jokaiselle vanhemmalle ja
vain tunnustamalla nämä tunteesi voit lopulta vapautua alitajuisista menettämisen peloistasi, joita
lapsi sinussa herättää. Auringolle tulevat aspektit antavat joskus hyvin selkeitä lisäohjeita lapsesi
ymmärtämiseen ja hänen erityislahjojensa tukemiseen.
Aurinko jousimiehessä
Sinunko tehtäväksesi on tullut varjella Jousimiespoikaa lyömästä päätään pöydänkulmiin tai
telomasta varpaitaan kaikkeen mahdolliseen? Turha vaiva, sillä Jousimies ei lapsenakaan kiinnitä
huomiota pikkuseikkoihin ja yksityiskohtiin, joten kynnykset ja rappuset tulevat hänelle aina ensin
pieninä yllätyksinä. Tästä suurpiirteisyydestä hän ei tule vapautumaan vielä aikuisenakaan, joten
varaa vain laastaria ja haavavoidetta lääkekaappiin sen enempää kyselemättä.
Jousimiehen aika johdattaa meidät vuodenaikojen pimeimpään kauteen, jolloin vallitsee vähintään
jatkuva hämärä. Ulkoinen pimeys lisääntyy koko ajan. Luonnon kasvien ja eläinten on vain
luotettava tulevaisuuteen pimeyden ja kylmyyden keskellä. Epätoivolle ei ole varaa antaa
minkäänlaista jalansijaa. Niinpä Jousimieslapsesikin on eläinradan suuri optimisti ja ikuinen etsijä,
joka on valmis tekemään paljon töitä tulevaisuudessa häämöttävien mahdollisuuksien ja
menestyksen eteen.
Varaudu siihen, että hänen ensimmäinen urheiluharrastuksensa on pinnasängyn laidan yli
kapuaminen, ja loppua ei ole näkyvissä. Vauhti ja urheilullisuus ovat hänellä verissä, joten et
varmasti menetä mitään viedessäsi hänet jo lapsena seuraamaan yleisurheilu-, mäkihyppy tai
etenkin autokilpailuja. Bensan ja kumin käry saavat pienokaisen sieraimet värisemään ja katseen
kohoamaan haaveellisena yläilmoihin hänen kuvitellessaan istuvansa itse pärisevän menopelin
ratissa. Hevostakin kannattaa ohjata siihen suuntaan, jonne se on valmiiksi menossa, ja sama pätee
Jousimieslapseen.
Olet jo pari askelta muita Jousimieslasten vanhempia edellä, kun uskallat sydän syrjällään kuskata
neljävuotiaan vesselin laskettelurinteeseen. Kymmenen vuotta täytettyään hän tähyää jo Alpeille,
mutta älä hätkähdä tästäkään, sillä ikuisena etsijäluonteena hän joka tapauksessa tulee
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matkustelemaan paljon, joten harjoittelu jo lapsuusvuosina tekee ihan hyvää.
Toivottavasti kukkarosi ei ole jo revennyt yrittäessäsi epätoivoisesti kaivaa viimeisiä seteleitä pohjan
läpi. Rahan käytössä hänellä ei myöskään tule koskaan olemaan ongelmia, joten voit huoletta antaa
hänelle kaiken ylimääräisen kukkarostasi, ja hän tekee siitä lopun ennen kuin huomaatkaan.
Loppujen lopuksi kaikki ei ole ihan näin hauskaa, vaikka hän siihen epätoivoisesti pyrkiikin.
Isä on Jousimieslapselle Jumalaan verrattava ihmeolento, jolle kaikki on mahdollista. Ihmekös se,
jos isä tällaisesta jumaloinnista innostuneena sitten alkaakin leikkiä kaikkivoipaa ja kaiken taitavaa
pienelle lapselleen. Hauskuus kuitenkin loppuu niin isältä kuin lapseltakin tietyssä vaiheessa, joka
on riippuvainen kukkaron paksuudesta ja työtehtävien luonteesta.
Jousimiestä ei huijata tyhjillä fraaseilla. Hän etsii totuutta koko elämänsä ajan, ja lapsena totuuden
ja rehellisyyden esikuvina ovat isä ja äiti. Hän haluaa nähdä, miten maailma ja elämä otetaan
vastaan rehellisesti sellaisena kuin se on, saadakseen paremmat lähtökohdat suurelle
totuudenetsimismatkalleen.
Nyt kun lapsi on vielä kotona, sinulla on suuret mahdollisuudet vaikuttaa kehityksen kulkuun. Ensin
sinun tulee vapautua lapsen odotuksista ja uskaltaa toimia päivittäin vain omilla ehdoillasi. Ole
rehellinen lastasi kohtaan ja sano suoraan ei sellaisille odotuksille, joita et juuri sillä hetkellä pysty
täyttämään sen sijaan, että jätät ne roikkumaan hänelle mahdollisina ja sinulle mahdottomina.
Uskalla ottaa vastaan hänen usein valkotornadoakin pahempi vihan ja suuttumuksen puuskansa
uudelleen ja uudelleen, kunnes huomaat sen muuttuneen leudoksi hellyyden tuulahdukseksi.
Kun lopulta kestät hänen suuttumuksensa ja purkauksensa tyynellä järkähtämättömyydellä, iloitsee
hän sydämessään ja tulee elämänsä ja onnistumisensa kautta palkitsemaan sinut suurimmalla
mahdollisella lahjalla, jonka lapsi voi tarjota. Luottavaisella rakkaudella, joka tulee sammumatta
saattelemaan sinua elämäsi loppuun saakka.
Kuu: tunteet, reaktiot, menneisyys, perhe, äiti
Tutkiessamme Kuun asemaa lapsen kartalla voimme oppia paljon lapsen tunne-elämästä ja
turvallisuuden tarpeesta. Kuu kuvaa myös lapsen alitajuista kokemusta omasta perheestään ja
kodistaan. Se miten ymmärrämme lapsen välittömiä reaktioita kaikkiin perheessä ja välittömässä
ympäristössä tapahtuviin asioihin luo pohjan hänen itsevarmuudelleen ja käyttäytymiselleen
aikuisena. Kuun asemaa ja sille tulevia aspekteja tutkimalla pystymme toivottavasti antamaan
lapselle hänen kannaltaan vakaamman ja turvallisemman kasvuympäristön. Seuraavien tulkintojen
avulla saat astrologisen näkökulman siihen, mitä lapsesi vanhemmiltaan odottaa jokapäiväisessä
elämässä. Odotukset ovat alitajuisia ja vaativat vanhemmilta jatkuvaa halua kasvaa ja kehittyä
henkisesti korkeampaan tietoisuuteen itsestään ja ympärillään olevasta maailmasta.
Kuu vesimiehessä
Kuu Vesimiehessä tuo tullessaan ennakkoluulottomuutta, avarakatseisuutta ja melkoisen määrän
vapaudenhalua lapsesi luonteeseen. Hänen tunteensa eivät koskaan kohdistu vain siihen hetkeen,
jolloin jotain tapahtuu vaan hänellä on kyky aavistaa myös mitä tilanteesta seuraa joskus
tulevaisuudessa. Lapsesi ei itsekään voi ymmärtää, mistä hänen reaktionsa johtuvat ja yhtä vähän
hän pystyy niitä hallitsemaan. Usein tilanne on kuitenkin sellainen ettei se tule miksikään
muuttumaan vaikka kuinka itkisi ja huutaisi. Tällaisiin tilanteisiin sinun tulisi pystyä lastasi
opastamaan pitäytymällä itse oikeiksi kokemissasi säännöissä ja päätöksissä lapsesi raivokkaasta
vastarinnasta huolimatta. Hänen täytyy ennemmin tai myöhemmin oppia missä kulkee raja niiden
asioiden välillä, joihin hän voi vaikuttaa ja niiden joihin hän ei voi vaikuttaa vaikka kuinka pahalta
tuntuisi. Lapsesi tulee aina säilyttämään vallankumouksellisen asenteensa eikä sinulla ole siihen
paljon sanomista. Muista, että kiukutellessaan lapsesi tietää olevansa oikeassa ja siksi hän on
valmis menemään melko pitkälle ennenkuin suostuu myöntämään tappionsa. Hän ei kiukuttele
tehdäkseen sinun elämästäsi vaikeaa vaan aivan päinvastoin, mitä sinä taas et tule ehkä koskaan
konkreettisesti
ymmärtämään.
Jos
kuitenkin
voisit
muistaa
lapsesi
ainutlaatuisen
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ennaltaoivaltamisen kyvyn silloin kun otat hänen kanssaan yhteen, niin pystyt ehkä helpommin
olemaan suuttumatta lapsellesi. Niin kauan kun hän on lapsi hänen on pelattava sinun säännöilläsi,
vaikka ne olisivat kuinka pielessä. Jatkossa hänen on pelattava yhteiskunnan säännöillä, jotka ovat
vähintään yhtä paljon pois raiteiltaan. Et ole huono vanhempi vaikka et osaakaan toimia ajan
edellyttämällä tavalla; Ei kukaan aikuinen osaa ja juuri siksi ovat lapset olemassa, että he aikanaan
korjaavat kohdalleen ne asiat jotka he lapsina oivaltavat. Heidän lapsensa taas korjaavat ne asiat
mitä tämän päivän lapset eivät itse aikuisina voi ymmärtää. Kuulle tulevat aspektit antavat
syvempää tietoa lapsesi tunnemaailman kiemuroista, mutta tämä merkkitulkinta on ja pysyy
perustana kaikelle sille mitä seuraavista aspektitulkinnoista sinulle selviää.
Jupiter neliö Kuu
Kuun ja Jupiterin neliö pitää sisällään taipumuksen luulla itsestään enemmän kuin mihin voimat ja
kyvyt riittävät. Voit huomata lapsesi odottavan tulevaisuudelta enemmän kuin mikä on mahdollista ja
näissä tilanteissa sinun on hyvä pudottaa hänet mahdollisimman nopeasti maanpinnalle vaikka se
sitten sattuisikin kovasti hänen toiveikkaaseen sydämeensä. Lapsellesi on annettu tehtäväksi oppia
pelaamaan niillä palikoilla, jotka juuri tällä hetkellä ovat saatavilla. Hänellä ei ole aikuisena mitään
mahdollisuuksia menestyä minkäänlaisissa suunnitelmissa ellei hän opi ottamaan iloa irti itse
tekemisestä eikä tuloksista. Voit auttaa lastasi tämän viisauden sisäistämisessä seuraamalla hänen
odotuksiaan ja pitämällä huolta siitä, että et ruoki niitä järjestelemällä asioita lapsesi mieliksi. Jos
tämä lapsi kokee että hänen kaikki odotuksensa toteutuvat alkaa hän rakentaa elämäänsä yhä
enemmän ja enemmän odotusten varaan eikä osaa aikuiseksi vartuttuaan enää nauttia yhtään
mistään.
Aurinko sekstiili Kuu
Auringon ja Kuun välinen sekstiili kuvaa lapsesi kykyä suodattaa eri tavalla ajattelevien
vanhempiensa toiveet ja odotukset itselleen sopiviksi. Sielunsa silmin hän näkee mitä vanhemmat
todella haluavat ja omalla lapsen rehellisyydellään hän näiltä osin automaattisesti lähentää isän ja
äidin välistä suhdetta. Vaikka vanhemmat tappelisivat keskenään niin tämä lapsi ei koe sitä kovin
suurena uhkana itselleen, sillä hän luottaa molempiin vanhempiinsa ja tietää selviävänsä rytäkästä
ehjin nahoin. Vaikka tämä onkin tasapainoinen kuvio niin mitään kilttiä lasta ei tämän aspektin
perusteella ole vielä luvassa. Hän vain pystyy luottamaan molempiin vanhempiinsa ja jättää heidät
rauhassa selvittelemään omat välinsä.
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Sisimmät planeetat: Merkurius ja Venus
Merkurius ja Venus kuuluvat Auringon Kuun Ja Marsin kanssa persoonallisiin planeettoihin. Nämä
kaksi sisäplaneettaa sijaitsevat Maan ja Auringon kiertoratojen välissä. Venus kuvaa lapsen
arvomaailmaa, hänen kokemustaan rakkaudesta ja vielä lisäksi hänen kauneudentajuaan.
Merkurius taas edustaa kommunikointia, sopeutumista, oppimiskykyä-- lyhyesti mielen tapaa toimia,
ajatella ja kommunikoida.
Merkurius: mieli ja kommunikaatio, valehteleminen
Merkurius edustaa ideaa, ajatuksia ja kaikkia mielen ja aivojen prosesseja. Kaikki kommunikaatio,
puheen, kirjoittamisen, elehtimisen tai jopa telepatian välityksellä kuuluu Merkuriuksen alaisuuteen.
Lapsen oppimiskyky, sopeutuminen kouluun ja opettajiin, keskittymiskyky tai sen puute ovat
seurausta siitä millaisen mallin me vanhempina lapselle annamme. Merkuriuksen aseman ja sen
aspektien mukaisesti kukin lapsi odottaa omilta vanhemmiltaan erityisesti tietynlaista suhtautumista
ja sopeutumista äkillisiin ja yllättäviin tilanteisiin. Elämä itsessään on jatkuvassa muutostilassa ja
muutoksiin sopeutuminen on aikuisen ihmisen oppimistapahtuma. Ellemme me vanhempina pysty
suhtautumaan kypsästi ympärillämme tapahtuvaan asioiden ja ihmisten muutosprosessiin on siitä
helposti seurauksena lapselle eriasteisia oppimisvaikeuksia aina puhumisesta koulunkäyntiin ja
opiskeluun saakka. Lapsen oppiminen on pääasiassa pelkkää matkimista ja elleivät vanhemmat
pysty sopeutumaan elämän tarjoamiin jatkuviin kriiseihin (muutoksiin) oppii myös lapsi olemaan
sopeutumatta vanhempiinsa tai muihin auktoriteetteihin. Merkuriuksen asema merkissä ja sen
aspektit kertovat mihin juuri tämä lapsi kiinnittää vanhempiensa kommunikoinnissa ja
käyttäytymisessä huomiota. Lapselle ei voi valehdella ilman vakavia seurauksia ja niinpä kehoitan
sinua lukemaan huolella lapsesi kartalta löytyneen Merkuriuksen tarjoaman opastuksen rehelliseen
kommunikointiin kaikkien kanssaihmistesi (myös lapsesi) kanssa.
Merkurius jousimiehessä
Merkurius Jousimiehessä antaa lapsellesi hyvät edellytykset tuoda ajatuksiaan julki niin innostavalla
tavalla ettei kenellekään ole helppoa sanoa hänelle"ei". Hänen ajatusmaailmansa on suoraviivainen
ja pohjimmiltaan aina rehellinen. Joskus tulevaisuuden suunnitelmat ovat niin mukaansa tempaavia
että puheet menevät tapahtumien edelle ja tässä onkin sinun paikkasi puuttua peliin. Tälle lapselle
on syytä jatkuvasti muistuttaa, ettei hän menisi asioiden edelle, sillä ennakoidessaan asioita omalla
ylioptimistisella asenteellaan hän tulee aina pettymään siihen mitä sitten lopulta tapahtuu. Jos saat
lapsesi elämään mahdollisimman lähellä reaaliaikaa niin vasta silloin hän pääsee todella
hyödyntämään innostavaa puhelahjaansa. Lapsesi nimittäin oivaltaa aina hyvin nopeasti mikä on
paras etenemiskeino missäkin tilanteessa silloin kun hän ei elä tulevaisuuden odotuksissaan.
Mars sekstiili Merkurius
Merkuriuksen ja Marsin keskinäinen aspekti kuvaa lapsesi tapaa esittää asiansa voimakkaalla ja
energisellä tavalla.Sekstiili kertoo lapsesi erityisestä valmiudesta ilmaista asiansa niin innostavassa
ja mukaansa tempaavassa muodossa, ettei kenellekään tule ensimmäisenä mieleen estää hänen
aikeitaan. Hän on osaa käyttää ääntään loistavalla tavalla synnyttämään luottamusta itsensä ja
kuulijan välille. Näillä eväillä hän sitten jo pääseekin melko pitkälle omien asioittensa ajamisessa.
Anna hänen mahdollisuuksien mukaan aina puhua itse puolestaan, sillä juuri siten hän oppii
luottamaan omaan ääneensä ja ilmaisuunsa riittävästi, voidakseen käyttää sitä kunnolla hyväkseen
aikuiseksi vartuttuaan.
Saturnus yhtymä Merkurius
Merkuriuksen ja Saturnuksen välinen aspekti kertoo lapsesi tarpeesta pitäytyä puheessaan
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mahdollisimman lähellä konkreettista todellisuutta. Hänelle on kunnia-asia pystyä pitämään sanansa
ja hän tulee kyllä omalla tavallaan valvomaan ettei kukaan muukaan erehdy toimimaan vastoin
lupauksiaan. Yhtymä pitää sisällään pyrkimyksen löytää elämästä uusia totuuksia, jotka paremmin
vastaisivat ajan vaatimuksia. Lapsesi onkin melkoisen kekseliäs muuntelemaan antamiasi sääntöjä
ja ohjeita, mutta hän ei tee sitä ilkeyttään vaan sisäisen vaistonsa ajamana ja aina
tarkoituksenmukaisesti oman etunsa nimissä. Tämä lapsi hallitsee ja kontrolloi mieltään usein jopa
liian tiukasti ja siksi sinun tulee hänen vanhempanaan olla varovainen oman kritiikkisi kanssa. Jos
olet häntä kohtaan liian ankara tulee hän kääntämään erittäin toimivan logiikkansa hiljaiseksi
vetäytymiseksi, jolloin hän menettää yhden arvokkaimmista kyvyistään saavuttaa menestystä tässä
maailmassa.
Uranus kolmio Merkurius
Merkuriuksen ja Uranuksen välinen aspekti on aina merkki uraa uurtavasta ja enemmän tai
vähemmän kumouksellisesta ajattelutavasta, jonka ansiosta lapsellesi ei ole aina lainkaan
yksinkertaista ymmärtää mitä sinä milloinkin olet hänelle selittämässä. Hänellä on voimakas
sisäinen tarve muuttaa monien puhuttujen asioiden merkitystä enemmän nykyistä todellisuutta
vastaaviksi. Kolmio kertoo yhtymän tavoin melkoisesta kekseliäisyydestä ja halusta kokeilla omien
ajatusten ja ideoiden toimivuutta käytännössä. Helppoa tämä ei tule olemaan, sillä lapsesi ajattelu
on usein niin abstraktisella pohjalla ettei sinulla tai muilla läheisillä ole mitään mahdollisuutta
ymmärtää mitä hän on ajamassa takaa. Tästä ei ole syytä olla millään tavalla huolissaan, sillä
lapsesi tulee tämän mentaalisen lahjakkuutensa ansiosta menestymään vähintään loistavasti
nykyajan nopeasti teknistyvässä maailmassa, missä eilisen tieto todetaan tänään vanhentuneeksi.
Lapsesi tapaisilla mielen taitureilla ja keksijöillä on tulevaisuus hallinnassa pärjäävätpä he koulussa
miten tahansa, sillä koulun tiedoilla ei lähitulevaisuudessa kukaan tule pärjäämään kilpailussa
työpaikoista ja elämän mielekkyydestä. Tänään ja huomenna pärjäävät vain ne joilla on älliä
omaksua nopeasti muuttuvaa tietoa ja soveltaa sitä heti käytäntöön.
Venus: arvot, rakkaus, taide
Venus hallitsee sisäisten arvojen ja sisäisen kauneuden maailmaa. Kaikki asiat, esineet ja ihmiset
joista pidämme, joihin ihastumme ja joita rakastamme vastaavat lapsena syntynyttä käsitystä
kauneudesta. Jokainen lapsi arvostaa ympärillään olevia asioita ja ihmisiä kosmisista eli sisäisistä
lähtökohdistaan käsin, jolloin ratkaisevaa ei ole miltä joku asia tai ihminen näyttää vaan miltä se
tuntuu. Lapsi tekee valintansa energian ja värähtelyiden pohjalta, jolloin kahdesta samanlaisesta
lelusta vain toinen saa osakseen jatkuvaa huomiota. Asiaan vaikuttaa lelun ostajan mielialat, lelun
valmistajan ja sen myyjän energiat ja monet muut asiat, joista me vanhemmat emme voi olla
tietoisia. Vanhempina meidän tulisi opiskella ymmärtämään lapsemme arvomaailmaa hänen
tekemiensä valintojen perusteella siten että emme loukkaantuisi lapsen osoittaessa omalla
käyttäytymisellään ettemme ole olleet vilpittömiä halausta tai lahjaa antaessamme. Mitä lapsi meiltä
vanhempina odottaa? Siihen voit hakea vastausta Venuksen merkin ja Venukselle tulevien
aspektien tulkinnasta.
Venus skorpionissa
Venus Skorpionissa ilmenee lapsesi käyttäytymisessä hyvin syvinä ja voimakkaina kiintymyksen
tunteina hänelle tärkeitä asioita ja ihmisiä kohtaan. Tämän lapsen ihastuminen johonkin on aina
täyttä totta ja hän pistää itselleen tärkeiden asioiden puolesta kaikki peliin. Hänessä on uskomatonta
vetovoimaa jo lapsena ollessaan ja voit olla varma, että murrosikää lähestyessään ja sen jälkeen
hän pyörittää vastakkaisen sukupuolen edustajat pikkusormensa ympärille niin halutessaan. Hänen
lapsuutensa aikana olisi hyvä opettaa tätä lasta silloin tällöin luopumaan jostain itselleen tärkeästä
asiasta ja antaa hänen vasta hiukan myöhemmin huomata, mitä on tullut tilalle. Mustasukkaisuus on
yleinen sairaus tällä Venuksen merkkisijainnilla ja jotta siitä ei tulisi liian suuri ongelma tulisi lapsen
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oppia, että niin ihmiset kuin asiatkin tulevat ja menevät omia aikojaan, eikä se lopulta tee lapsen
elämää yhtään huonommaksi vaan yleensä päinvastoin paljon mielekkäämmäksi.
Pluto sekstiili Venus
Venuksen ja Pluton aspekti on merkki hyvin vahvasta sitoutumisesta kaikkiin sellaisiin asioihin ja
ihmisiin, joista lapsesi pitää. Hänen arvomaailmassaan ei ole juurikaan välimuotoja. Lapsesi joko
todella nauttii ja iloitsee jostakin tai sitten hän ei kertakaikkiaan välitä koko asiasta. Tällainen
mustavalkoisuus on joskus kiusallista vanhemmille, mutta tämä lapsi kokee asiat omalla vahvalla
tavallaan, eikä hän voi ymmärtää miksi pitäisi valehdella, jos kerran ei pidä jostakin asiasta tai
ihmisestä. Sekstiili helpottaa kuitenkin sinun asemaasi melkoisesti, sillä lapsesi osaa sanoa
mielipiteensä niin varmalla ja lämpimällä tavalla, ettei monikaan lopulta koe tulleensa loukatuksi. Ja
sitoumuksissaan tämä lapsi osaa mennä hyvinkin pitkälle antamatta kenellekään silti mahdollisuutta
hallita itseään. Joku saattaa kuvitella, että voittamalla lapsesi luottamuksen hän pystyisi ohjaamaan
tämän elämää, mutta niin ei koskaan tule käymään tai ainakaan tuollainen tilanne ei voi kovin
pitkään säilyä. Rennossa ehdottomuudessaan lapsesi herättää suurta luottamusta muissa ihmisissä
ja hän pystyy tulemaan toimeen mitä hankalimpien tyyppien kanssa. Hän osaa olla hyvin
rakastettava, mutta se harvoin tarkoittaa mitään sen enempää. Jos joku sellaista kuvittelee niin
ottakoon seurauksista opikseen.
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Ulkoplaneetat: Mars, Jupiter ja Saturnus
Maapallon kiertoradan ulkopuolella sijaitsevat Mars, Jupiter ja Saturnus. Nämä planeetat edustavat
ulkoista konkreettista maailmaa lapsen ympärillä. Mars: Lapsen keinot ja tapa vaikuttaa omaan
ympäristöönsä ja lähellään oleviin ihmisiin sekä hänen tapansa puolustautua epämielyttäviltä
energioilta, asioilta ja ihmisiltä. Jupiter: Lapsen luonnollinen kyky käyttää hyväkseen pienintäkin
mahdollisuutta oppimiseen ja tietoisuutensa lajentamiseen ympärillä olevasta maailmasta. Saturnus:
Lapsen kyky tiedostaa omat rajansa ja voimansa suhteessa ympäristön odotuksiin ja vaatimuksiin.
Mars: energian kohdistaminen, into, motivaatio, itsensä puolustaminen
Mars on energian kohdistamisen ja sisäisen motivaation planeetta. Kun olemme ensin Venuksen
avulla selvittäneet mikä meille on tärkeää valjastamme Marsin energiat tekemään haaveistamme
totta. Kun Venus kuvaa rakastumista niin Mars kuvaa mitä kaikkea tehdään sen jälkeen, miten
tunne toteutetaan käytännössä. Marsin alaisuuteen kuuluvat lisäksi kaikkien niin sosiaalisten kuin
henkistenkin tavoitteiden toteuttaminen. Aina kun lapsi innostuu jostakin on hänen Marsinsa asialla.
Omilta vanhemmiltaan lapsi yrittää saada selville miten voisi minkäkin tilanteen saada parhaiten
järjestymään. Jos vanhemmat eivät usko itseensä ja omiin kykyihinsä järjestää asioita tarpeittensa
mukaisesti oppii lapsikin piilottamaan innostuksensa. Jokainen lapsi odottaa näkevänsä miten
vanhemmat seuraavat pienimpiäkin innostuksen kohteitaan, sillä tuota esimerkkiä seuraamalla lapsi
oppii itse luonnollisella tavalla hankkimaan sen mitä haluaa tarvitsematta läheskään niin paljon
vaivata vanhempiaan kaikilla pikkuasioilla. Marsin merkki ja Marsille tulevat aspektit antavat sinulle
vanhempana mahdollisuuden ymmärtää lapsesi luonnollista tapaa itsensä toteuttamiseen. Samalla
pystyt tukemaan lapsesi kehitystä opettelemalla itse niitä suuria totuuksia joita hänen
energisyytensä edustaa. Jokaisen lapsen kanssa pärjää parhaiten silloin kun osaa pelata oikeilla
säännöillä. Lapsi kunnioittaa omia lakejaan mukisematta, joten ne kannattaa ehdottomasti opiskella
Marsin tulkinnoista.
Mars vaa'assa
Toiminnan ja motivaation planeetta Mars sijaitsee lapsesi kartalla Vaa'an tasapainoisessa ja
harmoniaan pyrkivässä merkissä. Tästä syystä lapsesi tapa aloittaa ja toteuttaa erilaisia asioita
elämässään on valikoivaa eikä hänen ole helppo päättää mitä hän haluaa tehdä, jos hänellä on
useampia vaihtoehtoja. Luontaisena diplomaattina hän ei koskaan tee ratkaisua lyhyellä tähtäimellä
vaan osaa ottaa huomioon millaisia seurauksia mistäkin päätöksestä on jatkossa odotettavissa.
Lapsesi ajatus juoksee usein aivan eri ratoja kuin sinun, jolloin hänen pitkällä tähtäimellä kaikkien
kannalta hyvään tähtäävä toimintansa herättääkin sinussa negatiivisia tuntemuksia lastasi kohtaan.
Hän on hyvin herkkä itseensä kohdistuvalle arvostelulle ja etenkin kaikelle negatiiviselle vertailulle
muihin lapsiin (mikset sinä voi olla sellainen ja sellainen kuin muutkin lapset). Jos erehdyt tällaiseen
vertailuun tulee lapsesi entistä epävarmemmaksi itsestään eikä lopulta halua tehdä minkäänlaisia
päätöksiä vaan heittäytyy täysin välinpitämättömäksi etenkin kaikkia sinun mielestäsi tärkeitä asioita
kohtaan.
Kannustavassa
ja
myönteisessä
ilmapiirissä
kasvava
lapsi
kehittyy
loistavaksi
ihmissuhdeasiantuntijaksi, joka osaa kaikissa tilanteissa ottaa huomioon asian molemmat puolet.
Näin tehdessään hän pystyy usein yhdistämään kaksi keskenään täysin erimieltä olevaa ihmistä
katsomaan asiaa uudesta näkökulmasta, jolloin ristiriita menettääkin kokonaan merkityksensä. Jos
vanhempien tai muiden perheenjäsenten välillä on keskinäisiä ristiriitoja niin tämä Mars Vaa'assa
lapsi on valmis vaikka uhraamaan itsensä, kunhan vain sopu syntyy. Tällaista tilannetta on kuitenkin
syytä välttää viimeiseen asti, sillä uhrautumisesta voi tulla lapselle tärkeä selviytymiskeino, jonka
käyttäminen myöhemmässä aikuisen elämässä johtaa auttamatta siihen, että lastasi tullaan
käyttämään surutta hyväksi kunnes hän jonkinlaisen loppuunpalamisen myötä oppii katsomaan
asioita ensin omalta kannaltaan ja vasta sitten muiden kannalta. Kaikki tämän lapsen itsetuntoa
kohottava toiminta tulee palvelemaan mitä suurimmassa määrin hänen tulevaa elämäänsä, joten
Astro.fi
© Seppo Tanhua

Sivu 12/27

Valonlapsi tulkinta
Malli

kannattaa muistaa antaa ruusuja aina kun hän niitä ansaitsee.
Mars sekstiili Merkurius
Merkuriuksen ja Marsin keskinäinen aspekti kuvaa lapsesi tapaa esittää asiansa voimakkaalla ja
energisellä tavalla.Sekstiili kertoo lapsesi erityisestä valmiudesta ilmaista asiansa niin innostavassa
ja mukaansa tempaavassa muodossa, ettei kenellekään tule ensimmäisenä mieleen estää hänen
aikeitaan. Hän on osaa käyttää ääntään loistavalla tavalla synnyttämään luottamusta itsensä ja
kuulijan välille. Näillä eväillä hän sitten jo pääseekin melko pitkälle omien asioittensa ajamisessa.
Anna hänen mahdollisuuksien mukaan aina puhua itse puolestaan, sillä juuri siten hän oppii
luottamaan omaan ääneensä ja ilmaisuunsa riittävästi, voidakseen käyttää sitä kunnolla hyväkseen
aikuiseksi vartuttuaan.
Pluto neliö Mars
Marsin ja Pluton neliö on yksi suurimmista astrologiselta kartalta löytyvistä voimalatauksista.
Lapsellasi on voimakas sisäinen tarve mitellä voimiaan muun luomakunnan kanssa. Hän on
lapsisoturi, joka kyllä tietää mitä pelko on, mutta joka ei anna pelolle valtaa vaan on aina valmis
kohtaamaan suurempia ja suurempia haasteita. Kaikella tämän lapsen tekemisellä on hyvin vahva
sisäinen motiivi ja hän suhtautuu aina vakavasti omiin pyrkimyksiinsä, vaikka ei osaisikaan pukea
tavoitteitaan sanojen muotoon. Tälle lapselle ei ole syytä antaa ylivaltaa perheessä sen paremmin
vauvana kuin myöhäisemmässäkään lapsuudessa, sillä hän hakee rajansa vaikka siperiasta ellet
sinä niitä hänelle aseta. Lapsen tunteiden ilmaisu ja käyttäytyminen tulee aina olemaan voimakasta
ja provosoivaa jokaista epävarmaa ihmistä kohtaan. Hän ei tunne sanaa pakko, eikä tule koskaan
elämässään alistumaan minkäänlaisen pakkovallan alle. Hän voi kyllä olla hiljaa tilanteen käydessä
hänelle ylivoimaiseksi, mutta se ei ole merkki periksi antamisesta vaan päinvastoin. Lapsesi hakee
äärimmäisiä rajojaan ja sinun olisi syytä pystyä nuo rajat asettamaan ja pitämään niin suurella
rakkaudella kuin mahdollista. Suuttuminen tälle lapselle tietää tulossa olevaa ukkosmyrskyä, jota et
takuulla halua olla seuraamassa. Lapsesi kunnioittaa rehellisyyttä kaikessa käyttäytymisessä ja
suuttuminen lapselle ei ole rehellistä, joten hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa voimia
kysyvä sota totuuden puolesta vanhempiaan vastaan. Rajat tulee asettaa lujasti ja ankarasti, mutta
ei koskaan vihalla.
Uranus oppositio Mars
Marsin ja Uranuksen dynaaminen oppositioaspekti pitää sisällään loppumattoman kekseliäisyyden
ja nokkeluuden avaimet, joiden avulla lapsesi pystyy selviämään lähes leikiten kaikista eteensä
tulevista haasteista. Hänellä on kuitenkin yksi este voitettavanaan ennen tämän ainutlaatuisen
kyvyn puhkeamista. Hänen on opittava suhteuttamaan uraa uurtavat ja tavallisesta poikkeavat
toimintatapansa tämän maailman vanhentuneisiin sääntöihin ja lakeihin. Tämä voi tapahtua vain
siten, että annat lapsesi aina yrittää kaikkia mahdollisia asioita ensin omalla tavallaan ja kun joku
asia sitten ei pysykään annetuissa raameissa, laitat lapsesi kantamaan vastuun yltiöpäisestä
yrityksestään. Ymmärrän toki että sinusta vanhempana hinta tuntuu usein liian kovalta, mutta tämä
lapsi vaatii tällaisia tilanteita päästäkseen sinuiksi huikean lahjakkuutensa ja neroutensa kanssa.
Oppiessaan, että tietyistä rajojen ylityksistä joutuu aina maksamaan tulee hän aikuistuessaan
olemaan tietoinen neroutensa vaatimasta verosta, jolloin hän uskaltaa toteuttaa itseään paljon
rennommin ja varmemmin. Mitään tavanomaista puurtajaa ei maailma tästä lapsesta tule saamaan,
mutta monet muuten ratkaisemattomat ongelmat tulevat hänen avullaan saamaan toimivan
ratkaisun. Lapsesi tarvitsee tilaa asettamissasi rajoissa, jotka hän tulee testaamaan päivittäin
uudelleen. Rajojen on syytä päteä suhteellisen säännöllisellä tavalla, sillä muuten saat varautua
koko ajan hurjemmiksi muuttuviin tempauksiin lapsesi taholta.
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Jupiter: opettaja, mahdollisuudet, ura ja elämän tarkoitus
Hindujen käyttämä sana Jupiterista on Guru. Jupiter todellakin on viisas tietäjä ja sisäinen opas
elämänpolkumme ja henkilökohtaisen filosofiamme toteuttamisessa. Ensimmäiset konkreettiset
opettajamme ovat omat vanhempamme. Niinpä pieni lapsi heti synnyttyään seuraa tarkoin
vanhempiensa käyttäytymistä ympäristöään ja muita ihmisiä kohtaan. Lapsi näkee jokaisessa
tapahtumassa jotain uutta ja opittavaa eikä hän voi ymmärtää isän tai äidin negatiivista
suhtautumista elämässä eteen tuleviin muutoksiin. Lapselle jokainen pienikin muutos on suuri
mahdollisuus ja tämän uskon hän haluaisi säilyttää. Sinusta vanhempana on kiinni miten tuolle
elämänuskolle tulee lopulta käymään. Jupiterin merkki ja aspektit antavat viitteitä lapsesi sisäisestä
totuudesta jonka hän kaikesta sydämestään haluaisi sinulle oman elämänsä välityksellä opettaa.
Ellei lapsi saa sinua ymmärtämään sisäistä totuuttaan ei se ole hänen itsensäkään käytettävissä
aikuistumisen kynnyksellä, jolloin hän sitä eniten tarvitsisi. Toivon että Jupiterin merkki ja
aspektitulkinnat auttavat sinua löytämään oikean väylän omaan ja sitä kautta myös lapsesi elämään.
Tästä tulkintaosuudesta löytyvät menestyksen avaimet sekä sinulle että lapsellesi.
Jupiter skorpionissa
Jupiter Skorpionissa kuvaa sellaista noin vuoden sisällä syntynyttä sukupolvea joka löytää uusia
yhteiskunnallisia mahdollisuuksia seuraamalla syvimpiä sisäisiä tuntojaan ja toteuttamalla kipeää
tekeviä muutoksia sosiaalisissa rakenteissa. He löytävät tien menestykseen vain oman elämänsä
karikoiden kautta. Voit auttaa lastasi pysymään ikäluokkansa menestyjien joukossa osoittamalla
hänelle miten itse pystyt tekemään ajan vaatimia ratkaisuja elämässäsi silloinkin kun joku joutuu
lähes kohtuuttomasti siitä kärsimään. Näkemällä miten sinä selviät tilanteesta tulee hänkin
selviämään omista karikoistaan kunnialla.
Persoonallisiin piirteisiin Jupiter vaikuttaa lähinnä aspektiensa kautta, joiden merkitys on
toivottavasti jo selvinnyt tähänastisesta tulkinnasta. Jupiterin huonesijainti on myös ihan
mielenkiintoista ja hyödyllistä luettavaa tämän tulkinnan loppupuolella. Alla on lyhyt kertaus siitä mitä
aspekteja Jupiterilla on sinun lapsesi kartalla. Aspektit on tässä osiossa tulkittu suhteellisen lyhyesti
pieninä vinkkeinä lapsesi mahdollisuuksista osallistua menestyksekkäästi yhteiskunnalliseen ja
sosiaaliseen elämään.
Jupiter neliö Kuu
Kuun ja Jupiterin neliö pitää sisällään taipumuksen luulla itsestään enemmän kuin mihin voimat ja
kyvyt riittävät. Voit huomata lapsesi odottavan tulevaisuudelta enemmän kuin mikä on mahdollista ja
näissä tilanteissa sinun on hyvä pudottaa hänet mahdollisimman nopeasti maanpinnalle vaikka se
sitten sattuisikin kovasti hänen toiveikkaaseen sydämeensä. Lapsellesi on annettu tehtäväksi oppia
pelaamaan niillä palikoilla, jotka juuri tällä hetkellä ovat saatavilla. Hänellä ei ole aikuisena mitään
mahdollisuuksia menestyä minkäänlaisissa suunnitelmissa ellei hän opi ottamaan iloa irti itse
tekemisestä eikä tuloksista. Voit auttaa lastasi tämän viisauden sisäistämisessä seuraamalla hänen
odotuksiaan ja pitämällä huolta siitä, että et ruoki niitä järjestelemällä asioita lapsesi mieliksi. Jos
tämä lapsi kokee että hänen kaikki odotuksensa toteutuvat alkaa hän rakentaa elämäänsä yhä
enemmän ja enemmän odotusten varaan eikä osaa aikuiseksi vartuttuaan enää nauttia yhtään
mistään.
Saturnus: lainsäätäjä, säännöt, vastuuntunto, voimavarat
Saturnus hallitsee materiaalista maailmaa, jossa me kaikki elämme. Saturnus kuvaa sisäisiä
rajojamme, joiden avulla pysymme oikealla polulla. Saturnus pitää meitä erillään ja yhdessä
edustamalla yksilön kosmista lainalaisuutta, johon jokainen meistä on kehonsa välityksellä
sataprosenttisesti sitoutunut. Kullakin meistä on omat velvollisuutemme maapallon ja ihmiskunnan
jatkuvassa luomistapahtumassa, emmekä me saa rauhaa ennenkuin otamme oman osuutemme
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työn alle. Tämän tärkeän tehtävän vastaanottaminen edellyttää maallisten auktoriteettien
hylkäämistä ja oman oikeuden löytämistä. Lapselle vanhemmat edustavat vanhentunutta
auktoriteettimallia, joka on pystyttävä pala palalta tuhoamaan hänen omien lakiensa tieltä. Ellemme
vanhempina päästä tätä kosmista tapahtumakulkua toteutumaan astuu lapsemme aikuisuuteen
korruptoituneen ja sisältäpäin mädäntyneen hallituksen ja oikeuslaitoksen riepoteltavaksi kunnes
kovien kolhujen jälkeen oivaltaa sen minkä lapsena tiesi, mutta jota ei koskaan oppinut käyttämään.
Saturnuksen merkki ja aspektit antavat tietoa siitä millaista auktoriteettia lapsi sisäisesti on valmis
kuuntelemaan ja millaisia rajoja hän kaipaa ympärilleen. Perheessä kaapin paikan osoittava
vanhempi on lapsen erityisessä tarkkailussa ja loputtomassa rakkaudessaan lapsi tulee osoittamaan
sitä suurempaa kapinaa mitä kauemmaksi tämä määräävä vanhempi on eksynyt omista sisäisistä
rajoistaan ja velvollisuuksistaan itseään kohtaan.
Saturnus jousimiehessä
Kaikilla noin 2,5 vuoden sisällä syntyneillä lapsilla on Saturnus samassa merkissä kuin sinunkin
lapsellasi ja tästä johtuen Saturnuksen merkkitulkinta ei voi olla kovin henkilökohtainen. Lapsen
käyttäytymisessä Saturnuksen merkki ei näyttele juuri mitään roolia. Lähinnä se kuvaakin runsaan
parin vuoden aikana syntyneen sukupolven tapaa luoda ympärilleen uudenlaiset yhteiskunnalliset
rakenteet sitten kun heidän ikäluokkansa on päättämässä näistä asioista.
Saturnus Jousimiehessä ikäpolvi luo omat yhteiskunnalliset sääntönsä toiveikkaasti tulevaisuuteen
tähyten ja uusia ulottuvuuksia etsien. Heille seikkailu on päätösten ja ratkaisujen motiivina paljon
puhuttelevampi kuin yhteinen etu tai turvallisuus. Kun lapsesi sitten joskus aikuisena on
päättämässä yhteisistä asioista, hänelle on tärkeätä ymmärtää ettei katko siteitä kotisatamaan silloin
kun haluaa lähteä valloittamaan maailmaa. Mitä hyötyä on valloittaa maailma ellei ole kotia jonne
palata.
Paljon henkilökohtaisemmin pääset tutustumaan Saturnuksen vaikutuksiin lapsesi kartalla
Saturnuksen aspektien myötä, joihin oletkin jo ehtinyt tutustua aikaisempien tekstien pohjalta niiltä
osin kun Saturnus ylipäätään tekee aspekteja persoonallisiin planeettoihin. Tulkinnan loppuosassa
oleva Saturnuksen huonetulkinta toivottavasti antaa myös hyödyllisiä vinkkejä lapsesi tavasta
rajoittaa/rakentaa itseään ja elämäänsä.
Seuraavassa on vielä lyhyt katsaus Saturnuksen tekemiin aspekteihin. Toivon että siitä selviää
lyhyesti ja ytimekkäästi millä elämän sektoreilla lapsesi saattaa asettaa itselleen liian suuret
vaatimukset ja missä taas ovat hänen suurimmat valmiutensa ottaa tavallista enemmän vastuuta
omasta elämästään.
Saturnus yhtymä Merkurius
Merkuriuksen ja Saturnuksen välinen aspekti kertoo lapsesi tarpeesta pitäytyä puheessaan
mahdollisimman lähellä konkreettista todellisuutta. Hänelle on kunnia-asia pystyä pitämään sanansa
ja hän tulee kyllä omalla tavallaan valvomaan ettei kukaan muukaan erehdy toimimaan vastoin
lupauksiaan. Yhtymä pitää sisällään pyrkimyksen löytää elämästä uusia totuuksia, jotka paremmin
vastaisivat ajan vaatimuksia. Lapsesi onkin melkoisen kekseliäs muuntelemaan antamiasi sääntöjä
ja ohjeita, mutta hän ei tee sitä ilkeyttään vaan sisäisen vaistonsa ajamana ja aina
tarkoituksenmukaisesti oman etunsa nimissä. Tämä lapsi hallitsee ja kontrolloi mieltään usein jopa
liian tiukasti ja siksi sinun tulee hänen vanhempanaan olla varovainen oman kritiikkisi kanssa. Jos
olet häntä kohtaan liian ankara tulee hän kääntämään erittäin toimivan logiikkansa hiljaiseksi
vetäytymiseksi, jolloin hän menettää yhden arvokkaimmista kyvyistään saavuttaa menestystä tässä
maailmassa.
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Kosmiset planeetat
Tähän asti olemme käsitelleet planeettoja, jotka voimme nähdä paljain silmin. Nämä näkyvät
planeetat edustavat näkyvää elämäämme maapallolla. Aurinko, Kuu, Merkurius, Venus ja Mars ovat
persoonallista olemustamme puhtaimmin kuvaavia, Jupiter ja Saturnus vastaavat sosiaalisesta
ympäristöstämme. Näiden takana on vielä kolme planeettaa, joita emme voi nähdä ja joiden
kiertojakso on ihmiselämää pidempi. Koska nämä planeetat sijaitsevat aikaa edustavaa Saturnusta
kauempana kutsumme niitä kosmisiksi planeetoiksi. Uranus, Neptunus ja Pluto edustavat kaikki niin
suurta uudistumista, että vain lapsilla on mahdollisuus toteuttaa sitä niin omassa kuin
vanhempiensakin elämässä. Lapset ovat muuttamassa kosmisten lakien mukaisiksi sellaisia asioita,
joita me aikuiset emme ikinä pystyisi edes hyväksymään. Mitä muutoksen osaa sinun lapsesi
elämässään toteuttaa, selvinnee ainakin osittain näiden kosmisten planeettojen tekemistä
aspekteista. Merkkisijainnilla ei ole niin suurta merkitystä, mutta aspektit kannattaa lueskella sitäkin
tarkemmin.
Uranus: herättäjä, rajojen rikkoja, sisäinen oivallus
Uranus on planeetta joka kuvaa kykyämme vapauttaa itsemme ajan ja menneisyyden kahleista
korkeamman tietoisuutemme avulla. Tämä kosminen äly ja viisaus ilmenee lapsella taipumuksena
rikkoa vanhempiensa ja opettajiensa asettamia sääntöjä ja rajoituksia. Vaikka joskus siltä tuntuukin
niin tässä ei ole kysymys ilkeydestä tai minkäänlaisesta pahuudesta vaan sisäisestä pakosta
muuntaa vanhempien liian rajoittuneeksi käyneitä asenteita paremmin nykyaikaa vastaaviksi.
Voimakkaasti aspektoitu Uranus ei tee vanhempana olemisesta helppoa, sillä tehtäväksi annettu
lapsen valmentaminen muutosten toteuttajaksi vaatii jatkuvaa itsetutkiskelua ja omien rajoitusten
tiedostamista. Mitä luutuneempaa ja pysähtyneempää vanhempien elämä on sitä voimakkaammin
Uranuslapsi ilmaisee kapinallisuuttaan. Hän haluaa oppia toteuttamaan ainutlaatuisia valmiuksiaan
jo lapsena ja elleivät vanhemmat anna siihen eväitä omalla käyttäytymisellään turhautuu tämä lapsi
ja pystyy silloin tekemään vanhempiensa ja opettajiensa elämästä varsin hankalaa. Seuraavista
tulkinnoista voit lukea miten sinun lapsesi haluaa omassa elämässään toteuttaa Vesimiehen aikaa.
Uranus oinaassa
Uranus on samassa merkissä kaikilla noin seitsemän vuoden sisällä syntyneillä lapsilla, jolloin sen
merkkisijainnilla ei ole mitään havaittavaa tekemistä sinunkaan lapsesi persoonallisuuden tai hänen
lapsuutensa kannalta. Koko hänen ikäpolvensa toteuttaa omaa oinasmaista muutosprosessiaan
tavalla, joka on havaittavissa vasta sitten kun nämä muutoksentekijät katselevat maailman
muuttumisesta kertovaa dokumenttia vanhainkodin televisiosta, jos silloinkaan.
Uranuksen aspektit sensijaan kertovat lapsesi henkilökohtaisesta panoksesta uudistusten
toteuttamiseksi ja niistä tärkeimmät oletkin jo ehtinyt lukea ennen tähän kohtaan pääsemistäsi.
Mielenkiintoista asiaa lapsesi tavasta toteuttaa omaa tehtäväänsä välttämättömien muutosten
aikaansaamiseksi löydät Uranuksen huonetulkinnasta tämän eepoksen loppupuolella. Seuraavassa
kuitenkin muistin virkistämiseksi lyhyt kertaus siitä millä persoonallisuuden alueilla sinun lapsesi
sisäinen uudistusvimma ottaa paikkansa.
Uranus kolmio Merkurius
Merkuriuksen ja Uranuksen välinen aspekti on aina merkki uraa uurtavasta ja enemmän tai
vähemmän kumouksellisesta ajattelutavasta, jonka ansiosta lapsellesi ei ole aina lainkaan
yksinkertaista ymmärtää mitä sinä milloinkin olet hänelle selittämässä. Hänellä on voimakas
sisäinen tarve muuttaa monien puhuttujen asioiden merkitystä enemmän nykyistä todellisuutta
vastaaviksi. Kolmio kertoo yhtymän tavoin melkoisesta kekseliäisyydestä ja halusta kokeilla omien
ajatusten ja ideoiden toimivuutta käytännössä. Helppoa tämä ei tule olemaan, sillä lapsesi ajattelu
on usein niin abstraktisella pohjalla ettei sinulla tai muilla läheisillä ole mitään mahdollisuutta
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ymmärtää mitä hän on ajamassa takaa. Tästä ei ole syytä olla millään tavalla huolissaan, sillä
lapsesi tulee tämän mentaalisen lahjakkuutensa ansiosta menestymään vähintään loistavasti
nykyajan nopeasti teknistyvässä maailmassa, missä eilisen tieto todetaan tänään vanhentuneeksi.
Lapsesi tapaisilla mielen taitureilla ja keksijöillä on tulevaisuus hallinnassa pärjäävätpä he koulussa
miten tahansa, sillä koulun tiedoilla ei lähitulevaisuudessa kukaan tule pärjäämään kilpailussa
työpaikoista ja elämän mielekkyydestä. Tänään ja huomenna pärjäävät vain ne joilla on älliä
omaksua nopeasti muuttuvaa tietoa ja soveltaa sitä heti käytäntöön.
Uranus oppositio Mars
Marsin ja Uranuksen dynaaminen oppositioaspekti pitää sisällään loppumattoman kekseliäisyyden
ja nokkeluuden avaimet, joiden avulla lapsesi pystyy selviämään lähes leikiten kaikista eteensä
tulevista haasteista. Hänellä on kuitenkin yksi este voitettavanaan ennen tämän ainutlaatuisen
kyvyn puhkeamista. Hänen on opittava suhteuttamaan uraa uurtavat ja tavallisesta poikkeavat
toimintatapansa tämän maailman vanhentuneisiin sääntöihin ja lakeihin. Tämä voi tapahtua vain
siten, että annat lapsesi aina yrittää kaikkia mahdollisia asioita ensin omalla tavallaan ja kun joku
asia sitten ei pysykään annetuissa raameissa, laitat lapsesi kantamaan vastuun yltiöpäisestä
yrityksestään. Ymmärrän toki että sinusta vanhempana hinta tuntuu usein liian kovalta, mutta tämä
lapsi vaatii tällaisia tilanteita päästäkseen sinuiksi huikean lahjakkuutensa ja neroutensa kanssa.
Oppiessaan, että tietyistä rajojen ylityksistä joutuu aina maksamaan tulee hän aikuistuessaan
olemaan tietoinen neroutensa vaatimasta verosta, jolloin hän uskaltaa toteuttaa itseään paljon
rennommin ja varmemmin. Mitään tavanomaista puurtajaa ei maailma tästä lapsesta tule saamaan,
mutta monet muuten ratkaisemattomat ongelmat tulevat hänen avullaan saamaan toimivan
ratkaisun. Lapsesi tarvitsee tilaa asettamissasi rajoissa, jotka hän tulee testaamaan päivittäin
uudelleen. Rajojen on syytä päteä suhteellisen säännöllisellä tavalla, sillä muuten saat varautua
koko ajan hurjemmiksi muuttuviin tempauksiin lapsesi taholta.
Neptunus: pelastaja, illuusio, ihanteet, henkiset kyvyt, taiteellisuus
Neptunus edustaa intuitioksi kutsuttua siltaa näkyvän ja näkymättömän maailman välillä. Jokainen
lapsi on omalla tavallaan herkistynyt tälle näkymättömälle maailmalle ja hänelle on luonnollista
yhdistää sekä leikeissään että puheessaan aikuisille näkymättömät mielikuvat olemassa olevaan
todellisuuteen. Herkkä Neptunuslapsi elää usein kokonaan poissa tästä maailmasta eikä sitä pitäisi
mitenkään ihmetellä tai pyrkiä muuttamaan. Kaukaisuuteen tuijottava tai muuten omissa oloissaan
viihtyvä lapsi elää vähintään yhtä täysipainoista elämää kuin me kaikki muutkin. Niiltä osin kun olet
vanhempana menettänyt otteesi omaan alitajuntaasi ja herkkään intuitioosi tulet hermostumaan
lapsesi kyvyttömyyteen huolehtia ikäänsä nähden hänelle kuuluvista päivittäisistä askareista
koulunkäynnistä puhumattakaan. Neptunuslapsi tarvitsee mahdollisuuden tehdä asiat omalla
tavallaan ja omaan tahtiinsa vaikka se meistä kaavoihimme kangistuneista vanhemmista tuntuu
täysin toivottomalta touhulta. Seuraavista tulkinnoista selviää toivottavasti jotain olennaista
helpottamaan osaasi lastasi ymmärtävänä vanhempana.
Neptunus kaloissa
Neptunus on Kalojen merkissä kaikilla noin 14 vuoden sisällä syntyneillä lapsilla, eikä sen
merkkisijainnilla ole mitään näkyvää merkitystä lapsesi luonteelle ja persoonallisuudelle. Neptunus
vaikuttaa voimakkaimmin aspektiensa ja huonesijaintinsa kautta. Aspekteista olet jo jotain saanut
selville tähän mennessä ja huonetulkinta osuu silmiisi jossain tämän tulkinnan viimeisillä sivuilla.
Seuraavassa vielä lyhyet kertaukset lapsesi valmiuksista ja haasteista toteuttaa omaa alitajuista
yhteyttään korkeampiin ulottuvuuksiin.
Pluto: varjo, syvimmät pelot, sisäinen muutos, henkinen kasvu
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Jatkuvaa kosmista muutosta ja uudistumista edustavana planeettana Pluto osoittaa valtavan
voimansa jo aivan pienessä lapsessa. Plutovaikutusten alainen lapsi on syntynyt soturiksi ja
taistelijaksi, joka on valmis uhraamaan itsensä uudistusten alttarille ellet vähemmällä usko mitä
hänellä on sinulle opetettavana. Pluton edustama energia ei tunne valinnan mahdollisuutta ja siksi
lapsesi tietyissä tilanteissa toimii niinkuin toimii vaikka se sitten tarkoittaisi hylätyksi tulemista. Pluto
energioillaan lapsesi muuttaa maailmaa paremmaksi itselleen, sinulle ja kaikille muillekin ihmisille.
Ellet anna sen tapahtua hyvällä tapahtuu se pahalla, joten lue ajatuksella Pluton merkityksestä
lapsesi astrologisella kartalla. Auttamalla lastasi pelastamaan tätä maailmaa saat myös itsellesi
melkoiset eväät elämässäsi menestymiseen.
Pluto kauriissa
Pluto on lapsesi kartalla Kauriin merkissä, mutta yhtä vähän kuin Uranuksen tai Neptunuksen
merkkisijainti antaa Plutokaan viitteitä lapsesi luonteesta. Pluton aspekteilla saattaa olla sinulle
paljonkin kerrottavaa kuten varmaan oletkin jo aiemmilta sivuilta huomannut. Myös Pluton
huonesijainti antaa varmasti hiukan miettimisen aihetta. Seuraavassa kuitenkin lyhyt kertaus lapsesi
ehdottomuuksista tässä elämässä Pluton aspektien välityksellä.
Pluto sekstiili Venus
Venuksen ja Pluton aspekti on merkki hyvin vahvasta sitoutumisesta kaikkiin sellaisiin asioihin ja
ihmisiin, joista lapsesi pitää. Hänen arvomaailmassaan ei ole juurikaan välimuotoja. Lapsesi joko
todella nauttii ja iloitsee jostakin tai sitten hän ei kertakaikkiaan välitä koko asiasta. Tällainen
mustavalkoisuus on joskus kiusallista vanhemmille, mutta tämä lapsi kokee asiat omalla vahvalla
tavallaan, eikä hän voi ymmärtää miksi pitäisi valehdella, jos kerran ei pidä jostakin asiasta tai
ihmisestä. Sekstiili helpottaa kuitenkin sinun asemaasi melkoisesti, sillä lapsesi osaa sanoa
mielipiteensä niin varmalla ja lämpimällä tavalla, ettei monikaan lopulta koe tulleensa loukatuksi. Ja
sitoumuksissaan tämä lapsi osaa mennä hyvinkin pitkälle antamatta kenellekään silti mahdollisuutta
hallita itseään. Joku saattaa kuvitella, että voittamalla lapsesi luottamuksen hän pystyisi ohjaamaan
tämän elämää, mutta niin ei koskaan tule käymään tai ainakaan tuollainen tilanne ei voi kovin
pitkään säilyä. Rennossa ehdottomuudessaan lapsesi herättää suurta luottamusta muissa ihmisissä
ja hän pystyy tulemaan toimeen mitä hankalimpien tyyppien kanssa. Hän osaa olla hyvin
rakastettava, mutta se harvoin tarkoittaa mitään sen enempää. Jos joku sellaista kuvittelee niin
ottakoon seurauksista opikseen.
Pluto neliö Mars
Marsin ja Pluton neliö on yksi suurimmista astrologiselta kartalta löytyvistä voimalatauksista.
Lapsellasi on voimakas sisäinen tarve mitellä voimiaan muun luomakunnan kanssa. Hän on
lapsisoturi, joka kyllä tietää mitä pelko on, mutta joka ei anna pelolle valtaa vaan on aina valmis
kohtaamaan suurempia ja suurempia haasteita. Kaikella tämän lapsen tekemisellä on hyvin vahva
sisäinen motiivi ja hän suhtautuu aina vakavasti omiin pyrkimyksiinsä, vaikka ei osaisikaan pukea
tavoitteitaan sanojen muotoon. Tälle lapselle ei ole syytä antaa ylivaltaa perheessä sen paremmin
vauvana kuin myöhäisemmässäkään lapsuudessa, sillä hän hakee rajansa vaikka siperiasta ellet
sinä niitä hänelle aseta. Lapsen tunteiden ilmaisu ja käyttäytyminen tulee aina olemaan voimakasta
ja provosoivaa jokaista epävarmaa ihmistä kohtaan. Hän ei tunne sanaa pakko, eikä tule koskaan
elämässään alistumaan minkäänlaisen pakkovallan alle. Hän voi kyllä olla hiljaa tilanteen käydessä
hänelle ylivoimaiseksi, mutta se ei ole merkki periksi antamisesta vaan päinvastoin. Lapsesi hakee
äärimmäisiä rajojaan ja sinun olisi syytä pystyä nuo rajat asettamaan ja pitämään niin suurella
rakkaudella kuin mahdollista. Suuttuminen tälle lapselle tietää tulossa olevaa ukkosmyrskyä, jota et
takuulla halua olla seuraamassa. Lapsesi kunnioittaa rehellisyyttä kaikessa käyttäytymisessä ja
suuttuminen lapselle ei ole rehellistä, joten hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa voimia
kysyvä sota totuuden puolesta vanhempiaan vastaan. Rajat tulee asettaa lujasti ja ankarasti, mutta
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ei koskaan vihalla.
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Astrologiset huoneet lapsen kartalla
Astrologisen kartan kaksitoista huonetta kuvaavat kukin omaa elämänaluettaan. Kukin huone
sijaitsee jossakin merkissä ja seuraavassa saat luettavaksesi ensin
huoneen merkityksen ja sitten ne piirteet joita huoneen merkki edustaa. Näiden kahden tekijän
yhdistäminen jää sinun tehtäväksesi. Paljon voimakkaammin huoneen merkitys tulee esille silloin
kun huoneessa on yksi tai useampia planeettoja, kuten tulet seuraavista tulkinnoista varmasti
huomaamaan.
Ensimmäinen huone: ulkoinen olemus, persoonallisuus
Ensimmäinen huone on minuuden ja persoonallisuuden huone. Millaiseksi koen itseni, millainen
haluaisin olla ja millaiseksi muut minut kokevat. Lapsen kartalla ensimmäinen huone on jotain joka
rakentuu ja kehittyy lapsen synnynnäisten valmiuksien ja haasteiden ottaessa kontaktia
ulkopuoliseen maailmaan. Ensisijaisesti äidin ja isän suhtautuminen lapsensa olemassaoloon on
ratkaisevan tärkeää lapsen tulevalle minäkuvalle. Parhaan kuvan ensimmäisen huoneen ideasta
olet ehkä jo lukenut tulkinnan alkusivuilta Askendentin eli nousevan merkin tulkinnasta. Lapsesi
persoonallisuus rakentuu ensimmäisen huoneen kärjessä olevan horoskooppimerkin mukaisesti,
josta seuraavassa vielä pieni luonnehdinta muistin virkistämiseksi. Ensimmäisessä huoneessa
olevat planeetat vaikuttavat hyvin voimakkaasti persoonallisuuden rakentumiseen. Mikäli
ensimmäisessä huoneessa on planeettoja voit lukea niiden vaikutukset heti lyhyen merkkitulkinnan
jälkeen seuraavista planeettaluonnehdinnoista.
Jousimies ensimmäisen huoneen kärjessä
Jousimies tämän huoneen kärkenä tekee lapsestasi tutkimusmatkailijan ja seikkailijan kaikilla tämän
huoneen edustamilla alueilla. Hän haluaa löytää uusia ulottuvuuksia ja uusia mahdollisuuksia
hinnalla millä hyvänsä eikä hän jätä käyttämättä ainoatakaan tilaisuutta päästä toteuttamaan omaa
filosofiaansa näillä alueilla. Uskonnollinen tai filosofinen näkemys saattaa nousta ohjaamaan hänen
päätöksiään tämän huoneen asioissa ja sinulle jää tehtäväksi pitää kotisatama aina avoimena joko
onnistuneelle tai epäonnistuneelle seikkailijallesi.
Merkurius ensimmäisessä huoneessa
Merkurius ensimmäisessä huoneessa avaa lapsellesi ovia ajattelun ja kommunikaation maailmaan
sitä vakaammalta pohjalta, mitä rehellisemmin vanhemmat pystyvät elämään todellisten tunteidensa
ja kumpikin omien päämääriensä mukaisesti. Tämä lapsi on synnynnäinen ajattelija eikä hän jää
sormi suussa miettimään miten selvitä erilaisista ongelmista; Itseasiassa hän rakastaa haastavia ja
sopeutumista vaativia tilanteita. Kaikkein kurjinta tälle lapselle on ylihuolehtiva aikuinen, joka ei anna
mahdollisuutta edes yrittää selvitä tilanteista omin neuvoin. Liika huolehtiminen on varma merkki
sotkuista aikuisen omassa elämässä ja tätä ylihuolehtimista kokiessaan merkuriuslapsesi oppii
itsekin hyväksi valehtelijaksi, mikä saattaa jossain vaiheessa olla melkoinen haaste aikuisen ja
lapsen väliselle suhteelle. Asian oivaltamiseen voi tosin mennä aikaa, sillä tämä vekara osaa peitellä
jälkensä kuin sotilaita välttelevä intiaani.
Saturnus ensimmäisessä huoneessa
Saturnus ensimmäisessä huoneessa kertoo lapsesi taipumuksesta vaatia itseltään täydellisyyttä
kaikissa kohtaamissaan asioissa. Hän laittaa aina peliin koko persoonallisuutensa ja kaiken
energiansa päästäkseen tyydyttävään lopputulokseen. Jos vanhempana menet arvostelemaan
tämän lapsen aikaansaannoksia niin tulet auttamatta satuttamaan häntä todella syvältä, jolloin
hänen vaatimustasonsa vain nousee entisestään ja rima uusien asioiden vastaanottamiselle käy
ylivoimaisen korkeaksi. Seurauksena tulee olemaan sisäiseen epäonnistumisen pelkoon pohjautuva
Astro.fi
© Seppo Tanhua

Sivu 20/27

Valonlapsi tulkinta
Malli

haluttomuus ja välinpitämättömyys kaikkea uutta ja vähänkään vaativampaa opiskelua kohtaan.
Tälle lapselle on korvaamattoman tärkeää tulla hyväksytyksi sellaisena kuin hän on, jolloin hänen ei
tarvitse sitten aikuisena lyödä päätään seinään yrittäessään vastata muiden esittämin vaatimuksiin
ja odotuksiin. Tällä saturnuksen huonesijainnilla varustettu lapsi tarvitsee tavallista enemmän
rakkautta ja hyväksyntää vanhemmiltaan välttääkseen suurimmalle osalle koituvan vaihtoehdon
kuluttaa itsensä loppuun ennen 50 ikävuoden täyttymistä hyväksyntää ja arvostusta hakiessaan.
Pluto ensimmäisessä huoneessa
Jatkuvan sisäisen muutoksen planeetta Pluto persoonallisuuden huoneessa antaa omalta osaltaan
myrskyvaroituksen lapsesi luonteesta. Hänet on valittu toteuttamaan oman elämänsä kautta
maapallolla tapahtuvaa puhdistumista eikä hänellä ole samaa mahdollisuutta toimia tahdikkaasti
kuin muilla ikäisillään. Hänen on saatava vanhemmiltaan toimiva malli suunnattoman energiansa
hallitsemiseksi ja siksi hänen on oltava jatkuvasti valmiustilassa rikkoakseen asetettuja rajoja. Mitä
selkeämmät rajat ja seuraukset rajojen rikkomisesta sinä pystyt lapsellesi asettamaan sitä
voimakkaampi ja karismaattisempi ihminen hänestä hänen aikuistuessaan kehittyy. Tämän lapsen
nenille eivät helposti hypi vanhemmatkaan kaverit, sillä hänen olemuksessaan on jotain pelottavaa
ja viimeistään perinpohjainen suuttuminen saa kiusaajat ottamaan pari askelta taaksepäin. Ellei
sinulla hänen vanhempanaan ole riittävää auktoriteettia saat varautua todella suuriin selkkauksiin
lapsesi kanssa. Hän ei voi tuntea oloaan turvalliseksi ellei jatkuvasti tunne rajojaan lähes millin
tarkkuudella ja lapsesi on valmis uhraamaan vaikka henkensä, jotta asettaisit ylittämättömät
rajapyykit paikoilleen. Koulunkäynnin alkaessa pääset sitten niittämään varhaislapsuudessa
kylvämääsi satoa, sillä epämääräisten ja päivittäin muuttuvien rajojen kanssa tuskaillut lapsi näkee
opettajassa viimeisen mahdollisuuden päästä sinuiksi sotaisan energiansa kanssa. Ellei opettaja ole
todella kokenut ja vahva persoona tulee tämä koululainen tekemään koko luokan elämästä
melkoisen painajaisen ja se ei todellakaan ole hänen ilkeyttään vaan ainoastaan turvattomuutta.
Jostain ne rajat lopulta löytyvät, mutta hinta on niin kova ettei kukaan ole valmis sitä lapsellaan
maksattamaan. Siis aseta rajat ja valvo niitä.
Toinen huone: mahdollisuudet, voimavarat, itsetunto, materia
Toisen huoneen tunnuslause on "minä omistan" ja sen alaisuuteen kuuluu materiaalisen
turvallisuuden ja henkisen turvallisuuden välinen suhde. Toisen huoneen kärkimerkki kertoo
lapsellesi luontevimmasta tavasta huolehtia omista resursseistaan ja hyvinvoinnistaan.
Vanhempana voit vilkaista peiliin ja katsoa osaatko itse määritellä voimavarasi ja tavoitteesi toista
huonetta hallitsevan merkin edellyttämällä tavalla, josta lyhyt luonnehdinta heti tämän tekstin
jälkeen. Mahdolliset planeetat toisessa huoneessa antavat melkoisesti lisävalaistusta asioihin,
joiden perusteella hän tulee rakentamaan oman materiaalisen ja henkisen tulevaisuutensa.
Vesimies toisen huoneen kärjessä
Vesimies tämän huoneen kärkenä tuo tullessaan arvaamattomia ja aikaisemmat mallit kumoavia
tapoja toimia tämän huoneen edustamissa asioissa. Lapsesi saattaa löytää avukseen pieniä
toisinajattelevia ryhmiä, joiden tuella hän uskaltaa asettaa sinun näkemyksesi näistä asioista
kyseenalaiseksi. Mitä tiukemmin esität kantasi näiden elämänalueiden asioista sitä varmemmin saat
lapsesi nousemaan parrikadeille sinua vastaan, joten maltti lienee valttia jos haluat saada oman
näkemyksesi hänen kriittiseen käsittelyynsä. Enempää sinun ei kannata itseltäsi tässä suhteessa
odottaa.
Kuu toisessa huoneessa
Henkilökohtaisten resurssien huoneessa sijaitessaan Kuu edustaa tunteiden ja henkilökohtaisten
voimavarojen välistä tasapainotilaa. Tälle lapselle tunteilla on aina konkreettinen vastineensa ja siksi
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hän saattaa tunnollisesti tallettaa sellaisia leluja ja tavaroita, joihin liittyy hyviä ja lämpimiä
tuntemuksia. Lapsesi tuntee olonsa turvalliseksi silloin kun saa olla oma itsensä ja siksi hän seuraa
hyvin tarkkaan omien vanhempiensa edesottamuksia. Joka kerta kun lasta lähimpänä oleva
vanhempi vaatii itseltään enemmän kuin mihin voimat riittävät tulee tämä lapsi lisäämään taakkaa
heitäytymällä mahdollisimman vaikeaksi. Lapselle on tärkeää oppia miten eletään omien voimien
sallimissa rajoissa ja sen hän haluaa sinultakin omana vanhempanaan oppia. Väsymys ja
hermostuneisuus herättävät lapsessasi suurta turvattomuutta ja hänen ainoa keinonsa on laittaa
itsensä peliin ja kysyä: Onko sinua stressaava asia todella tärkeämpää kuin lapsesi turvallisuus?
Neptunus toisessa huoneessa
Herkkyyden ja intuition planeetta Neptunus toisessa eli rahan ja materian huoneessa on vaikea
oppiläksy kenelle tahansa tässä kovaksi keitetyssä tilastotieteiden maailmassa. Ensimmäiseksi
sinun vanhempana on syytä varautua siihen, että mitään järkevää tapaa rahojen käyttöön ei ole
odotettavissa vielä myöhemmälläkään iällä. Tämä lapsi opettelee pienestä pitäen kuuntelemaan
intuitionsa ääntä silloin kun hänellä on jotain millä käydä kauppaa. Tärkeintä ostoksissa ei koskaan
ole käyttötarkoitus vaan energia, jonka jokin tavara pitää sisällään. Koska muu maailma tuomitsee
herkkyyden vallassa tehdyt ostokset niin helposti vääriksi, tulee tällä lapsella olemaan kova työ pitää
yllä varmaan menestykseen johtavaa herkkyyttään. Lapsesi tulevaisuudelle on tärkeämpää oikea
taulu seinällä kuin seinä johon taulu sijoitetaan. Herkän rahan luo tulee vain herkkä raha eivätkä
perinteiset liikemaailman keinot tule koskaan elättämään ihmistä, jolla on Neptunus toisessa
huoneessa. Anna siis lapsellesi mahdollisuus käyttää omat rahansa aina omalla tavallaan, tuli siitä
millaista takapakkia hyvänsä. Loppujen lopuksi hän tulee aina jäämään voiton puolelle vaikka sinä
et sitä ehkä koskaan tule ymmärtämään.
Kolmas huone: kommunikaatio, oppiminen
Kolmannen huoneen tunnuslause on "minä ajattelen". Kolmannen huoneen merkitys korostuu juuri
lapsuuden aikana, koska se edustaa varhaista kehitystä ja tapaa omaksua uusia asioita elämäänsä.
Miten lapsesi kommunikoi sinun ja muun lähiympäristönsä kanssa, miten hän oppii tekemään
ajatuksensa ymmärrettäviksi, miten hän oppii sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin elämässään?
Tämä kaikki tapahtuu pääpiirteittäin kolmannen huoneen kärkimerkin kuvaamalla tavalla ja tempolla.
Suurimman opiskeluaiheen saat kuitenkin kolmannessa huoneessa sijaitsevien planeettojen
luonnehdinnoista, jotka seuraavat heti lyhyen merkkiluonnehdinnan jälkeen.
Oinas kolmannen huoneen kärjessä
Oinas tämän huoneen kärkenä kertoo lapsesi tarpeesta toteuttaa huoneen ideaa rohkeasti,
voimakkaasti ja ehtimättä miettimään mitä hänen asenteestaan ja teoistaan tulee seuraamaan. Hän
toteuttaa omaa pioneriteettiaan ja omaa aidointa persoonallisuuttaan tämän huoneen edustamalla
elämänalueella. Sinulta vaaditaan suurta kärsivällisyyttä voidaksesi opettaa lapsellesi itsehillintää
oman esimerkkisi avulla. Käskeminen ja perusteettomat huutamiset ovat samaa kuin heittäisi
bensaa liekkeihin, kuten varmaan olet huomannut tai ainakin tulet huomaamaan.
Uranus kolmannessa huoneessa
Uranus kolmannessa huoneessa tuo runsain mitoin uusia ulottuvuuksia lapsesi ajatusmaailmaan ja
kommunikointiin muiden ihmisten kanssa. Hänen ajatuksensa ovat aina vähän aikaansa edellä ja
hänellä on taipumus puhua siitä mitä on hetken kuluttua tapahtumassa. Tämä aikaansa edellä
eläminen synnyttää helposti väärinkäsityksiä lapsen ja hänen vanhempiensa välillä, mutta tietoisuus
lapsen oivalluskyvystä toivottavasti vapauttaa sinut kaikista pyrkimyksistä teilata tämän lapsen
tulevaisuuden visiot, sillä niissä on enemmän itua kuin lainkaan osaat aavistaa. Mieleltään vapaana
ja jopa provosoivasti riippumattomana tämä lapsi tulee keksimään aivan uskomattomia ratkaisuja
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erilaisiin ongelmatilanteisiin ja silloin sinun on parempi olla hiljaa ja katsoa mitä tapahtuu kuin lähteä
ajamaan tuota asiaa omalla vanhanaikaisella tavallasi.
Neljäs huone: koti, perhe, tarpeet, äiti
Neljäs huone on kodin ja perheen huone eikä sen merkitystä lapsen kartalla tule koskaan väheksyä.
Neljäs huone edustaa juuria ja niihin liittyvää turvallisuutta, hellyyttä ja lämpöä, joita lapsesi sinulta
vanhempanaan odottaa. Pystytkö itse toteuttamaan kotielämääsi tämän huoneen kärkeä edustavan
merkin mukaisesti? Jos pystyt niin hyvä, sillä silloin lapsesikin oppii helposti tekemään samoin. Ellet
jostain syystä pysty rakentamaan omaa turvallisuuttasi alla olevan merkkiluonnehdinnan kertomalla
tavalla, saattaa lapsesi kokea olonsa hyvin turvattomaksi ja vastustaa kaikkia kotiin liittyviä
odotuksiasi. Planeetat neljännessä huoneessa sisältävät melkoisia haasteita vanhemmille ja
planeettaluonnehdintoihin kannattaa paneutua sikäli kun lapsellasi on planeettoja neljännessä
huoneessa.
Härkä neljännen huoneen kärjessä
Härkä tämän huoneen kärkenä edustaa ennenkaikkea voimakasta ja ulkoisille vaikutteille hitaasti
lämpiävää tahtoa. Tämän huoneen edustamalla alueella lapsesi haluaa toteuttaa itseään rauhassa
ja jopa nautiskellen. Hänelle ei ole helppoa saada otetta sinun tai kenenkään muunkaan
näkemyksestä sen jälkeen kun hän on saanut luotua tälle osa-alueelle oman todellisuutensa ja
toimintamallinsa. Sikäli kun malttisi riittää voit koettaa omalla esimerkilläsi opastaa lastasi olemaan
liikaa kiintymättä ja sitoutumatta tämän huoneen kautta esille tuleviin asioihin elämässään.
Viides huone: itsensä toteuttaminen, luovuus
Viides huone on luovuuden, leikin ja kaikenlaisen hauskanpidon huone. Monilla näyttelijöillä on
useita planeettoja viidennessä huoneessa. Dramatiikka ja kaikki itsensä toteuttaminen kuuluvat
tämän huoneen alaisuuteen ja alla olevasta merkkitulkinnasta voit hiukan aavistella miten lapsesi
tulee omaa luovuuttaan toteuttamaan. Jo tuolla perusteella voit koettaa kannustaa lastasi
seuraamaan itselleen luonnollista tapaa luovaan ilmaisuun, mutta jos lapsellasi on planeettoja
viidennessä huoneessa niin niiden tulkinnoista saat huomattavasti enemmän ajattelemisen aihetta.
Härkä viidennen huoneen kärjessä
Härkä tämän huoneen kärkenä edustaa ennenkaikkea voimakasta ja ulkoisille vaikutteille hitaasti
lämpiävää tahtoa. Tämän huoneen edustamalla alueella lapsesi haluaa toteuttaa itseään rauhassa
ja jopa nautiskellen. Hänelle ei ole helppoa saada otetta sinun tai kenenkään muunkaan
näkemyksestä sen jälkeen kun hän on saanut luotua tälle osa-alueelle oman todellisuutensa ja
toimintamallinsa. Sikäli kun malttisi riittää voit koettaa omalla esimerkilläsi opastaa lastasi olemaan
liikaa kiintymättä ja sitoutumatta tämän huoneen kautta esille tuleviin asioihin elämässään.
Kuudes huone: vastuuntunto, työ, terveys
Kuudes huone on työn ja velvollisuuksien sekä itsestä huolehtimisen huone. Lapselle tämä huone
avautuu jokapäiväisen elämän erilaisissa askareissa ja erityisesti yrityksenä olla ja elää vanhempien
odottamalla tavalla. Lapsesi koettaa selvitä osakseen lankeavista velvollisuuksista kuudennen
huoneen kärkenä olevan merkin mukaisesti. Merkkitulkinnasta voit saada hiukan valaistusta siihen
miten voit parhaiten tukea lastasi hänen opetellessaan kantamaan jatkuvasti kasvavien velvoitteiden
taakkaa. Kuudennessa huoneessa mahdollisesti majailevat planeetat antavatkin sitten hiukan
tarkempia viitteitä lapsesi opastamiseksi huolehtimaan ensin itsestään ja vasta sitten muiden
asettamista odotuksista sen verran kuin voimat antavat myöten.
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Kaksoset kuudennen huoneen kärjessä
Kaksoset tämän huoneen kärkenä kertoo lapsesi mentaalisista lahjoista käsitellä huoneen
edustamia asioita. Hän suhtautuu niihin uteliaan leikkisästi ja ennekkoluulottomasti eikä hänelle
tuota ongelmia muuttaa käsityksiään heti kun kuulee joltakin vakuuttavan selityksen jota tuntuu
kivalta lähteä testaamaan. Lapsesi on lahjakas puhumaan ja keskustelemaan tämän huoneen
sisällään pitämistä asioista ja sinun osaksesi jää aktiivisen kuuntelijan rooli. Jos lapsesi näkemys ei
tunnu sinusta oikealta niin keksi ihmeessä sellainen versio, josta hän innostuu enemmän ja jonka
tutkimista hänellä ei ole varaa jättää suorittamatta. Tämän huoneen edustamista asioista riittää
helposti puhumista ja saattaa parhaassa tapauksessa syntyä vaikkapa kirja.
Seitsemäs huone: ihmissuhteet ja parisuhde
Seitsemäs huone on ihmissuhteiden, sosiaalisen kanssakäymisen ja ennenkaikkea parisuhteen ja
rakkauden huone. Seitsemäs huone toimii meille peilinä minuutemme varjoisilta kujilta. Sieltä
löydämme sellaiset asiat ja asenteet, joita emme halua myöntää itsessämme olevan, mutta jotka
alitajuisesti haluamme oppia ymmärtämään. Lapsesi kartan seitsemäs huone kuvaa hänen
tapaansa toteuttaa omia tärkeitä ihmissuhteitaan ja jonkinlaisen yleiskuvan tästä hänen tavastaan
saat lukemalla seitsemännen huoneen kärkenä toimivan merkin luonnehdinnan heti tämän tekstin
jälkeen. Sikäli kun tässä huoneessa on planeettoja niin niiden sanoma onkin sitten huomattavasti
selkeämpi.
Kaksoset seitsemännen huoneen kärjessä
Kaksoset tämän huoneen kärkenä kertoo lapsesi mentaalisista lahjoista käsitellä huoneen
edustamia asioita. Hän suhtautuu niihin uteliaan leikkisästi ja ennekkoluulottomasti eikä hänelle
tuota ongelmia muuttaa käsityksiään heti kun kuulee joltakin vakuuttavan selityksen jota tuntuu
kivalta lähteä testaamaan. Lapsesi on lahjakas puhumaan ja keskustelemaan tämän huoneen
sisällään pitämistä asioista ja sinun osaksesi jää aktiivisen kuuntelijan rooli. Jos lapsesi näkemys ei
tunnu sinusta oikealta niin keksi ihmeessä sellainen versio, josta hän innostuu enemmän ja jonka
tutkimista hänellä ei ole varaa jättää suorittamatta. Tämän huoneen edustamista asioista riittää
helposti puhumista ja saattaa parhaassa tapauksessa syntyä vaikkapa kirja.
Kahdeksas huone: kipu ja tuska, menettäminen ja jakaminen, jatkuva uudistuminen
Kahdeksas huone on perinteisesti kuoleman ja uudelleensyntymisen huone, henkisen kirurgian
huone jossa jotain osia elämästä pitää päättää ennenkuin mitään uutta voi lähteä liikkeelle. Tämän
huoneen kautta lapsesi toteuttaa sisäistä uudistumisprosessiaan, tämän huoneen kautta hän kohtaa
yksinäisyytensä ja syvimmät pelkonsa. Miten lapsesi sitten toteuttaa tätä pelkojensa kohtaamista,
siitä saat toivottavasti edes harmaan aavistuksen lukemalla alla olevan lyhyen luonnehdinnan
kahdeksannen huoneen kärkenä toimivasta merkistä. Planeetat kahdeksannessa huoneessa ovat
voimakkaita vaikutukseltaan, vaikka pyrkivätkin pysymään tietoisuuden ulottumattomissa.
Leijona kahdeksannen huoneen kärjessä
Leijona tämän huoneen kärkenä tuo tullessaan itsetehostusta, dramatiikkaa ja vallanpitäjän
asennetta tämän huoneen edustamiin asioihin. Lapsesi ei näillä elämän alueilla jaksa kauaa miettiä
syntyjä syviä vaan karauttaa saalistamaan erilaisia kokemuksia pelkoa juurikaan tuntematta.
Luovuutta ja kokeilunhalua riittää useimmiten reippaasti yli oman tarpeen tämän huoneen asioille
eikä sinulle jää muuta tehtävää kuin huolehtivan emon tavoin paikkailla syntyneitä haavoja ja
naarmuja, jotta lapsesi olisi pian jälleen kunnossa uudelle safarille.
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Yhdeksäs huone: usko, etiikka, kulttuuri, totuuden etsiminen
Yhdeksäs huone edustaa pohjimmiltaan totuuden etsimistä ja siksi siihen liitetään kiinnostus
vieraisiin kulttuureihin, matkusteleminen, uskonnot, filosofiat ja korkeammat opinnot. Lapsesi kartalla
yhdeksäs huone kertoo hänen tavastaan etsiä, kohdata ja toteuttaa omaa sisäistä totuuttaan.
Yhdeksännen huoneen kärkenä toimiva merkki antaa toivottavasti pienen aavistuksen siitä miten
lapsesi omaa filosofiaansa etsii ja toteuttaa, mutta vasta tässä huoneessa mahdollisesti sijaitsevat
planeetat antavat selkeämmän kuvan siitä millaista apua ja ymmärrystä lapsesi hakee juuri sinulta
oman tutkimusmatkansa onnekkaaseen toteuttamiseen.
Vaaka yhdeksännen huoneen kärjessä
Vaaka tämän huoneen kärkenä saattaa olla melkoinen haaste lapsellesi, sillä hän pyrkii löytämään
kultaisen ja riidattoman keskitien toteuttaa huoneen edustamia asioita elämässään. Hänen ei ole
lainkaan helppoa ottaa näihin asioihin selvää kantaa vaikka kysymys lopulta tulee olemaan hänen
omasta hyvinvoinnistaan. Tästä syystä sinulle lankeaa tehtäväksi opettaa lastasi tunnistamaan oma
näkemyksensä tämän huoneen asioista ja toteuttamaan sitä ympäristön reaktioista huolimatta.
Lopulta lapsellasi on erittäin hyvät edellytykset toimia diplomaattisesti ja pystyä silti pitämään oma
näkemyksensä kunniassa.
Mars yhdeksännessä huoneessa
Tekemisen ja motivaation planeetta Mars yhdeksännessä huoneessa on yksi niistä tekijöistä jotka
astrologisesti pystyvät selittämään lapsesi voimakkaan tarpeen oppia kaikki mahdolliset asiat
uskontoa ja elämänfilosofiaa myöten kokemuksen kautta. Jos lukemalla oppiminen ei tunnu
mielekkäältä niin kannattaa satsata mahdollisimman paljon mahdollisuuksiin oppia tekemällä. Älä
silti luule että saat lapsesi tekemään sitä mitä sinä haluat, sillä niin siinä ei onneksi pääse käymään.
Kaiken tekemisen motiivina lapsellesi on aina etsiä hänelle tärkeää totuutta siitä asiasta mitä hän
milloinkin on tekemässä. Ellei ehdottamasi tekeminen ja toiminta tunnu lapsestasi mielekkäältä niin
homma tulee kyllä ennenpitkää karkaamaan käsistä tavalla tai toisella. Seikkailun ja kokeilunhalu
kuuluvat erottamattomasti tähän huoneasemaan eikä sinun tule olla liian ankara kun rajat silloin
tällöin tulevat ylittymään. Lapsesi on aina valmis vastaamaan toilauksistaan kunhan sinä vain
säilytät malttisi ja annat sanktioiden (seuraamusten) puhua puolestaan. Tämän lapsen on
tunnettava rajat nahoissaan ja silloin ei pitkistäkään saarnoista ole mitään vastaavaa hyötyä vaan
pikemminkin päinvastoin. Ellei lapsesi pääse konkreettisesti kärsimään sinun asettamasi rajan
ylittämisestä niin ylitykset tulevat aina vain kovenemaan kunnes uskallat asettaa sellaisen ehdon,
jota lapsellasi ei ole omalta kannaltaan varaa ylittää. Älä koskaan uhkaile ellet todella aio tai
olosuhteiden vuoksi voi pitäytyä uhkauksessasi, silloin heität vain bensaa liekkeihin.
Kymmenes huone: isä, auktoriteetti, ura ja ammatti, asema
Kymmenes huone on idean , tietoisuuden ja elämän tarkoituksen kristallisoitumista kuvaava paikka.
Perinteisesti tämän huoneen alaisuuteen kuuluvat sosiaalinen asema, ura ja ammatti. Lapsen
kannalta tämän huoneen idea tulee esille hänen suhtautumisessaan auktoriteetteihin ja sitä kautta
omiin mahdollisuuksiinsa keskittyä niihin asioihin, jotka parhaiten hallitsee ja joista saa eniten
kannustusta ja myönteistä palautetta. Nämä ovat uskomattoman tärkeitä asioita jo aivan pienille
lapsille ja siksi sinun kannattaa tutustua huoneen kärkenä toimivan merkin tulkintaan, vaikka se ei
täsmällistä kuvaa lapsesi urakehityksen ideasta millään pysty antamaan. Jos tästä huoneesta löytyy
planeettoja niin silloin saat jo huomattavasti enemmän eväitä lapsesi luotsaamiseksi menestykseen
tulevalla urallaan.
Skorpioni kymmenennen huoneen kärjessä
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Skorpioni tämän huoneen kärkenä ei juurikaan jätä sijaa jossitteluille, sillä lapsesi suhtautuu
huoneen edustamiin asioihin täysin mustavalkoisesti. Aikaisemmat kokemukset joko tästä tai
edellisistä elämistä luovat pohjan ehdottomalle tunneperäiselle suhtautumiselle, jonka muuttaminen
on mahdollista vain asettamalla oma totuutesi täysin avoimesti alttiiksi hänen myrkkypiikilleen.
Kaikki vehkeily ja epärehellisyys tämän huoneen edustamilla alueilla saa lapsesi iskemään
kovimmat aseensa pöytään ja siinä leikissä on vain yksi voittaja.
Venus kymmenennessä huoneessa
Venus kymmenennessä huoneessa antaa todella hyvät lähtöasemat oman uran ja ammatin
kehittämiselle sikäli kun lapsesi pääsee mahdollisimman varhaisessa vaiheessa toteuttamaan oman
arvomaailmansa mukaisia pyrkimyksiä. Lapsesi kokee tavallista suurempaa mielihyvää ja tyydytystä
aina saadessaan toteutettua jonkun oman päämääränsä. Jokainen tämän lapsen tavoite ja pyrkimys
on voimakkaasti tunnesävytteinen, jolloin idean toteuttaminen on paljon tulosta tärkeämpi. Tästä
syystä hänen on lähes mahdotonta todella paneutua asioihin, jotka eivät sisällä hänen kannaltaan
riittävää arvolatausta. Aikuseksi vartuttuaan tämä lapsi kokee olevansa arvostettu ja rakastettu vain
saadessaan aikaan tuloksia omalla alallaan tai urallaan. Rakkauselämä ei ota sujuakseen ellei hän
saa riittävää ymmärrystä ja tukea oman luovuutensa toteuttamiselle. Vanhempana voit auttaa lastasi
löytämään riittävästi itseluottamusta kunnoittamalla hänen valintojaan niin lelujen, leikkien,
harrastusten kuin kavereidenkin osalta. Ihastuminen ja innostuminen ajavat häntä tuulen lailla
eteenpäin sillä alalla, jolle hän kulloinkin on vihkiytynyt. Aikaa keskinäiseen kanssakäymiseen ensin
vanhempien ja myöhemmin oman kumppanin kanssa riittää aina vasta sitten kun päivän, viikon tai
jopa kuukausien tavoite on savutettu.
Jupiter kymmenennessä huoneessa
Jupiter kymmenennessä huoneessa antaa lapsellesi melkoisen etulyöntiaseman kaikissa uraan,
ammattiin ja asemaan liittyvissä asioissa. Todennäköisesti voit huomata hänen jo pienestä pitäen
pyrkivän hyvin määrätietoisesti ja itsevarmasti omiin tavoitteisiinsa. Hän on valmis tekemään paljon
töitä ja ennakkovalmisteluja saadakseen haluamansa, eikä ole lainkaan harvinaista että juuri tämä
lapsi tai nuorukainen nopeasti kohoaa jonkinlaiseksi johtajaksi tai vetäjäksi siinä ryhmässä, jossa
kulloinkin sattuu olemaan mukana. Lapsesi on tämän Jupiter-aseman myötä synnynnäinen
menestyjä omalla alallaan. Vanhempana teet suurimman mahdollisen virheen alkamalla liian tiukasti
ohjaamaan selvästi lahjakasta lasta itse hyväksi katsomaasi suuntaan, sillä menestys seuraa hänen
kannoillaan vain siinä tapauksessa, että toiminta ja tekeminen on hänelle itselleen mielekästä.
Tämän lapsen tulevaisuuden ja elämässä menestymisen kannalta on ehdottoman tärkeää saada
vaihtaa mielenkiinnon kohdetta heti kun jokin uusi idea kutsuu häntä. Jokainen menestyksellä
suoritettu osa-alue on hänelle vain porras eteenpäin nousujohteisella elämänuralla, jonka
vanhemmat niin helposti kääntävät laskuun liian kapea-alaisilla omilla odotuksillaan ja toiveillaan.
Jatkuva laajentuminen ja alati uudistuvat haasteet ovat menestyksen ehtona; Toivottavasti sinulla
on kanttia tukea lastasi tiukan ohjaamisen sijasta.
Yhdestoista huone: ystävät, sosiaalinen luovuus, yhteiskunnallinen uudistuminen
Yhdestoista huone on paikka, jossa ainutkertaiset omat ideat ja ajatukset kiteytetään konkreettiseen
muotoon ensin pienissä toisin ajattelevissa ryhmissä ja lopulta koko yhteiskunnassa. Siksi tämä
huone on vallankumouksellisen muutoksen huone, jonka haasteeseen vastaaminen edellyttää aina
vahvan ja toimivan minuuden rakentamista. Lapsesi rakentaa omaa yksilöllistä ja uraa uurtavaa
näkemystään olemalla monista asioista eri mieltä kanssasi ja tämän yksinäisen taistelunsa hän
toteuttaa yhdennentoista huoneen kärkenä olevan merkin osoittamalla tavalla. Toivottavasti saat
merkin tulkinnasta edes pienen oivalluksen asiasta. Planeetat tässä huoneessa auttavatkin sinua jo
huomattavasti pidemmälle ja samalla myös raskaammalle matkalle lapsesi yksilöllisyyden
tukemiseksi.
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Skorpioni yhdennentoista huoneen kärjessä
Skorpioni tämän huoneen kärkenä ei juurikaan jätä sijaa jossitteluille, sillä lapsesi suhtautuu
huoneen edustamiin asioihin täysin mustavalkoisesti. Aikaisemmat kokemukset joko tästä tai
edellisistä elämistä luovat pohjan ehdottomalle tunneperäiselle suhtautumiselle, jonka muuttaminen
on mahdollista vain asettamalla oma totuutesi täysin avoimesti alttiiksi hänen myrkkypiikilleen.
Kaikki vehkeily ja epärehellisyys tämän huoneen edustamilla alueilla saa lapsesi iskemään
kovimmat aseensa pöytään ja siinä leikissä on vain yksi voittaja.
Aurinko yhdennessätoista huoneessa
Aurinko yhdennessätoista huoneessa edustaa aina tietynlaista edistyksellisyyttä ja
kumouksellisuutta pohjaksi tietoisten päämäärien saavuttamiselle. Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen
muutoksen toteuttajan rooli on syvällä lapsesi sydämessä ja se pakottaa tämän lapsen toteuttamaan
elämäänsä mahdollisimman itsenäisesti ja riippumattomasti. Jos hän saa jommalta kummalta
vanhemmaltaan kaipaamansa esimerkin siitä miten tässä perheessä uskalletaan toteuttaa omia
ideoita muitten lupaa ja hyväksyntää kyselemättä, kokee lapsi tulevaisuutensa turvatuksi eikä hänen
tarvitse opetella riippumattomuutta oman hyvinvointinsa kustannuksella. Ellei tämän lapsen
perheessä toteudu vapauden ja riippumattomuuden idea on hänen pakko alkaa opettelemaan oman
näkemyksensä toteuttamista vailla mitään kokemuksia elämän perustotuuksista, jolloin seurauksena
on vääjäämättä epämielyttäviä yllätyksiä.Ilman toimivaa esimerkkiä jommalta kummalta
vanhemmaltaan lapsesi ainoa keino oppia toteuttamaan ihmeellisiä ja toistaiseksi jäsentymättömiä
uudistusideoitaan on tehdä sitä pienestä pitäen. Tällöin lapsen touhut johtavat jatkuviin konflikteihin
vanhempien kanssa. Jos perheessä vallitsee riippumattomuuden ja yksilöllisen vapauden ilmapiiri
kehittyy tämä lapsi uudenajan visionääriksi ja uudistusten tasapainoiseksi toteuttajaksi ilman repivää
taistelua vanhempiensa kanssa.
Kahdestoista huone: pelot, fantasiat, itsensä voittaminen, myötätunto
Kahdestoista huone on korkeammille ihanteille antautumisen ja itsensä voittamisen huone. Suurta
herkkyyttä ja vahvaa sisäistä näkemystä edellyttävä aihepiiri tuo tämän huoneen alaisuuteen
henkisen kehityksen askelmina toimivat asiat kuten parantamisen, auttamisen, selvänäkemisen ja
telepaattiset kyvyt. Lapsesi kannalta tämän huoneen suurin merkitys on se miten hän pystyy
toteuttamaan auttamisviettiään ja elämään samalla muuten täysipainosta ja tarkoituksenmukaista
elämää. Sinun lapsellasi on oma tapansa auttaa kanssaihmisiään ja voit saada siitä jonkinlaisen
kuvan tämän huoneen kärkenä toimivan merkin tulkinnasta. Mahdolliset planeetat tässä huoneessa
antavatkin sitten huomattavasti konkreettisempia haasteita lapsen vanhemmille.
Jousimies kahdennentoista huoneen kärjessä
Jousimies tämän huoneen kärkenä tekee lapsestasi tutkimusmatkailijan ja seikkailijan kaikilla tämän
huoneen edustamilla alueilla. Hän haluaa löytää uusia ulottuvuuksia ja uusia mahdollisuuksia
hinnalla millä hyvänsä eikä hän jätä käyttämättä ainoatakaan tilaisuutta päästä toteuttamaan omaa
filosofiaansa näillä alueilla. Uskonnollinen tai filosofinen näkemys saattaa nousta ohjaamaan hänen
päätöksiään tämän huoneen asioissa ja sinulle jää tehtäväksi pitää kotisatama aina avoimena joko
onnistuneelle tai epäonnistuneelle seikkailijallesi.
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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

