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 Lapsesi Universumin Valoissa henkilökohtaiset kokemukseni lapsille ja
lapsiperheille tekemistäni astrologisista henkilökohtaisista tulkinnoista viimeisten
kymmenen vuoden aikana. Omien kokemusteni lisäksi tukeudun tässä tulkinnassa
amerikkalaisen opettajan ja 23 vuoden astrologisen kokemuksen omaavan Kathie
Garsian 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 opiskella 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.
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 ensimmäinen opas lapsesi maailmaan.
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Lapsesi universumin valoissa
Nouseva merkki, Aurinko ja Kuu!

Lapsen astrologisella kartalla nouseva merkki edustaa vuorovaikutusta kaiken
ympäristön kanssa. Jokaisella lapsella on oma erityinen tapansa ottaa vastaan
vaikutteita, opastusta, sääntöjä ja kannustusta ensin äidiltä ja iän karttuessa kasvavassa
määrin myös muilta perheenjäseniltä ja lapsen elinpiirissä vaikuttavilta ihmisiltä.
Lapsesi oman tahdon kasvaessa hän toteuttaa kasvavassa määrin astrologisen karttansa
kuvaamaa elämäntehtävää, jossa äidin ja isän roolit ovat ratkaisevassa asemassa. Äiti
on Kuu ja Isä Aurinko lapsen kartalla. Näihin tekijöihin keskittyy lapsen tulkinnassa
tämä ensimmäinen "Lapsesi Taivaan Valoissa" osio
Jotta pystyisit parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan lapsesi henkisten valmiuksien
kehittymistä ja oman elämäntehtävänsä haltuun ottamista, tulee sinun ensimmäiseksi
oivaltaa hänen sisäsyntyinen tapansa kehittyä itsenäiseksi ja omasta elämästään
päättäväksi aikuiseksi. Seuraavissa kuvauksissa saat astrologisen näkökulman lapsesi
päivä päivältä vahvistuvaan persoonalliseen tapaan omaksua itselleen tärkeimpiä
valmiuksia tulla toimeen molempien vanhempiensa kanssa.
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Vanhemmille tai huoltajille
suunnattu tulkinta lapsen kartasta

Nimi
Syntymäaika
Syntymäpaikka
Koordinaatit

Mallinen
8:14 5.10.2015
Suolahti
Pituus: -25.325
Leveys: 62.34
+03:00, kesäaika

Aikavyöhyke

Vaaka 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 Vaaka. Se tarkoittaa lyhyesti sitä, että sinun
lapsesi tulee aikuiseksi vartuttuaan tarvitsemaan Vaa'an hienotunteisuutta, valikoivaa
luonnetta ja herkkää ihmistuntemusta pystyäkseen parhaalla mahdollisella tavalla
toteuttamaan omaa persoonallisuuttaan ja henkisiä valmiuksiaan. Vaaka ei tule
myöskään nousumerkkinä erottumaan lapsesi käyttäytymisessä yhtä selvästi kuin muut
nousevat merkit, mutta parin vuoden iästä alkaen voit jo tehdä havaintoja hänen
taipumuksestaan hymyillä epävarmalta tai pelottavalta vaikuttavassa tilanteessa. Hymy
on varmin keino neutralisoida ja tasapainottaa kriittistä tilannetta. Lapsesi kehitykselle
on todella tärkeätä, että hän oppii tekemään omia valintojaan tarvitsematta pelätä
tulevansa sen takia jätetyksi. Lapsesi on yksi herkimmistä vaistoamaan vanhempiensa
mielialoja, eikä hän osaa olla puuttumatta asiaan vaan ilmestyy kuin taikaiskusta
paikalle heti kun pienikin kiista muiden perheenjäsenten välillä on syntymässä.
Vaistomaisesti lapsesi koettaa asettua sellaiseen asemaan että tilanne tasapainottuisi,
mutta koska hän ei ole erimielisyyksiä pohjimmiltaan aiheuttanut ei hän voi myöskään
auttaa niiden selviämisessä ja silloin hän tuntee tehneensä väärän valinnan. Jatkossa
valintojen tekeminen sitten käykin yhä vaikeammaksi. Tietoisena lapsesi pyrkimyksistä
voit koettaa aina kun suinkin mahdollista kertoa lapsellesi ettei riita tai erimielisyys
johdu hänestä, vaikka jompikumpi vanhemmista sattuisikin lapselle hermostumaan.
Vaistotessaan ettei kaikki ole kunnossa heittäytyy Vaakanousuinen ärsyttävän
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päättämättömäksi saadakseen huomion kiintymään itseensä. Hermostumisen sijasta
voisit tällaisessa tilanteessa pysähtyä miettimään onko oma elämäsi ihan kohdallaan ja
sen jälkeen tehdä lapsellesi selväksi, että ellei hän osaa itse päättää sinä päätät hänen
puolestaan eikä asia ole sen jälkeen millään keinolla muutettavissa. Näin lapsesi oppii
elämään realistisella tavalla oman herkkyytensä kanssa tässä kovassa maailmassa. Ellei
hän opi tekemään valintoja jo lapsena niin ei se sitten onnistu ihan heti aikuisenakaan.

Universumin Valot
Aurinko ja Kuu lapsen kartalla

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
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tukemiseen.

Aurinko vaa'assa
Sinä siis olet saanut tehtäväksesi luotsata tasapainoa ja harmoniaa etsivän Vaakapojan
läpi varhaiselämän karikoiden. Yö alkaa olemaan päivää pidempi lapsesi syntymän
hetkellä ja luonto aloittaa varovaisen valmistautumisen tulevaan talveen. Aamuisin saa
varautua pukeutumaan lämpimästi ja raaputtelemaan ohutta jääriitettä auton
tuulilasista. Päivisin aurinko lämmittää ilman joskus hyvinkin kesäiseksi.
Vuodenaikansa vaatimusten mukaan Vaakalapsesi on hyvin sopeutuvainen erilaisiin
olosuhteisiin ja pystyy tasapainoilemaan kiistatilanteissa puolelta toiselle taikurin
tavoin.
Hymyilevä, kaunis ja kaikin puolin ihastuttava Venus-planeetan suojelema lapsesi osaa
kyllä käyttäytyä sovittelevasti kriittisissä tilanteissa, kunhan hänen ei tarvitse tehdä
itseään koskevia konkreettisia valintoja.
Tälle lapselle, hänen kauneudentajustaan huolimatta, ei ole syytä laittaa ennen tarhaan
tai kouluun lähtöä eteen kahta puseroa tai kaksia kenkiä, sillä moisen valinnan
tekeminen saattaa olla äärimmäisen vaikeaa. Vaikka hän usein on myös melkoinen
herkuttelija, ei ole viisasta työntää hänen nenänsä alle kahta herkkuruokaa
samanaikaisesti; molemmat voivat jäädä syömättä.
Ulkoisista seikoista kannattaa kiinnittää huomiota väreihin ja ääniin. Tasapainoiset,
siniseen vivahtavat pastellisävyt makuuhuoneessa saattavat pelastaa monelta
yövalvomiselta. Syöntipuuhat voivat jo vauvasta alkaen sujua paljon paremmin jonkun
rauhallisen, melodisen musiikin tahdissa.
Vaakaihmisen suuri universaalinen tehtävä on luoda tasapainoa ja harmoniaa
ympärilleen ja koko maapallolle, mutta se voi tapahtua vain oman tasapainon
löytymisen kautta. Hänellä on mahdollisuus löytää sisäinen harmonia jo lapsena sillä
edellytyksellä, että sinä vanhempana näytät hänelle mallia.
Erityisesti Vaakalapsi huomaa jos yrität toimia kaikkia miellyttävällä tavalla. Etsiessäsi
omaa tasapainoa toisten ilmeitä ja reaktioita seuraamalla järkkyvät sinunkin sisäiset
vaakakuppisi laidasta laitaan. Vaakalapsi kokee tällaisen tasapainoilun vähintään
epämiellyttävänä, mutta alkaa silti matkia sinua. Vaakalapselle on tärkeää saada
kokemuksia siitä miten vanhempana pidät kiinni omasta mielipiteestäsi tai
suunnitelmastasi silloinkin kun se herättää suuttumusta ja pahaa oloa muissa
ihmisissä. Nähdessään sinut vahvana ja rauhallisena Vaakalapsesi ei juurikaan piittaa
muiden tunnekuohuista.
Enemmän kuin mitään muuta, hän haluaa nähdä, miten säilytät sisäisen tasapainosi
täysin riippumatta siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Tämä on mahdollista vain
asettamalla oma tyytyväisyytesi ja hyvänolon tunteesi kaiken muun edelle, mukaan
luettuna puolisosi ja lapsesi. Tuntuuko liian itsekkäältä? Jos rakastat lastasi ja
puolisoasi niin mikään itsellesi arvokas asia tai tekeminen ei voi loukata tai
vahingoittaa heitä vaan päinvastoin. Olet varmasti huomannut kuinka paljon
enemmän sinulla on aikaa ja kärsivällisyyttä lapselle silloin kun sinulla on hyvä olla.
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Pidä siis hyvää huolta itsestäsi niin saat nähdä kuinka Vaakalapsestasi kehittyy jo
varhain pätevä diplomaatti, konsultti tai johtaja, joka uskaltaa pitää langat omissa
käsissään.

Auringon aspektit ja
isältä välittyvä energiapaketti
Pluto neliö Aurinko
Auringon ja Pluton neliö on opposition ja yhtymän tavoin poikkeuksetta osoitus
voimakkaasta luonteesta. Hän toteuttaa syntymästään lähtien syvää sisäistä
uudistumisprosessia omassa elämässään. Hänellä on äärimmäisen vahvoja alitajuisia
muistikuvia edellisistä elämistään ja hän on tässä elämässä sitoutunut pysyttelemään
oman elämänsä kannalta kaidalla polulla. Lapsesi pystyy näkemään vanhempiensa
naamioiden taakse eikä hän tule hyväksymään mitään epärehellisyyttä ympärillään
olevassa elämässä. Kun lapsi havaitsee näkyvää tai kätkettyä epäsopua ja
tyytymättömyyttä vanhempiensa välillä pukee hän ylleen ritarin haarniskan ja aloittaa
usein toivottomalta tuntuvan taistelun avatakseen jommankumman vanhemman
silmät näkemään, että jotain on pahasti vialla heidän keskinäisessä rakkaudessaan.
Vanhempien silmissä tällainen tilanne näyttää aiheettomalta uhmalta ja kiukuttelulta,
johon aivan liian usein vastataan vihalla. Tätä lasta mikään maailman viha ei pysty
lannistamaan. Hän nuolee syvät haavansa kaikessa hiljaisuudessa ja ryntää heti
voimien palattua uuteen taisteluun vanhempiensa elämän parantamiseksi. Samaa
elämänlaatua tämä lapsi vaatii toki yksinhuoltajaltakin. Sinulle joka lapsen
vanhempana luet tätä hän haluaa viestittää, että uskalla elää itsellesi, vaikka minä
kuinka kiukuttelisin. Lapsesi lopettaa kiukuttelun heti kun hänen ympäristössään
vallitsee rehellisyys itseä ja muita kohtaan. Sinun ei tarvitse reagoida lapsesi
voimakkaisiin reaktioihin ja vaatimuksiin vihalla sen jälkeen kun olet itse tasapainossa
elämäsi kanssa. Silloin kun tilanne kotona on suurinpiirtein kunnossa ja osapuolet ovat
rehellisiä toisilleen käyttäytyy tämä lapsi äärimmäisen itsevarmasti ja kunnioittavasti
läheisiään kohtaan, mutta heti kun joku uhkaa häntä tai jotakuta hänen perheessään
niin silloin nostaa sisäinen taistelija päätään ja julistaa sodan häirikköä vastaan. Jos
muistat, että lapsesi ei koskaan osoita mieltään ilman painavaa syytä niin saatat
pikkuhiljaa päästä hänen suosioonsa ja se on todellinen saavutus tämän lapsen kanssa.
Niin kauan kun lapsi on lapsi tulee sinun asettaa säännöt hänen elämälleen. Tee se
lujasti ja järkähtämättömästi ilman mitään epäilyä, sillä lapsesi ei kunnioita
epämääräisiä rajoja vaikka sinä kuinka kovalla äänellä ne hänen korvaansa karjuisit.
Viha on heikkoutta ja tämän lapsen kanssa pärjää vain voimalla ja rakkaudella.

Uranus oppositio Aurinko
Auringon ja Uranuksen välinen oppositio kuvaa lapsesi ennakkoluulotonta ja joskus
liiankin innokasta asennetta kaikkia uusia asioita kohtaan. Hänellä on tämän lisäksi
pakottava tarve murtaa vanhoja ja kuluneita käyttäytymismalleja. Mikään asia ei ole
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tämän lapsen kanssa itsestään selvää, sillä hän tulee omalla tavallaan provosoimaan
kaikkia suunnitelmiasi äkillisillä mielenmuutoksillaan. Lapsellasi on kosminen lahja
oivaltaa monista eteensä tulevista asioista, miten niille tulee jatkossa tapahtumaan.
Tästä syystä hän saattaa heittäytyä todella hankalaksi tapaukseksi joskus kun sinä ja
puolisosi suunnittelette jotakin tapahtumaa tai vaikka suurempaakin muutosta
perheenne elämään. Hän ei kertakaikkiaan pysty katselemaan sivusta kun hän sisällään
kokee että jotain on menossa pieleen. Lapsesi on valmis taistelemaan yksin
tehottomilla aseillaan niin kauan kuin voimat suinkin riittävät, jotta asia kääntyisi
hänen kannaltaan parempaan suuntaan. Sama vallankumouksellisuus ja ehdottomuus
aiheuttaa usein ongelmia myös koulun sääntöihin ja rajoituksiin sopeutumisessa.
Kaikki tämä on kuitenkin lapsen luonnollista harjoittelua tämän ainutlaatuisen sisäisen
tiedon käyttötapojen oivaltamiseksi ennen aikuiseksi varttumistaan. Et ehkä koskaan
tule ymmärtämään lapsesi näkemyksiä, mutta koeta olla kärsivällinen ja rakastava
hänen rimpuilunsa edessä. Lapsellasi ei ole muuta vaihtoehtoa kuin seurata
oivallustensa viitoittamaa tietä, joka usein johtaa melkoisiin seikkailuihin ja yllättäviin
tilanteisiin niin koulun kuin viranomaistenkin kanssa. Riippumattomuutensa hän tulee
jokatapauksessa kehittämään huippuunsa ennemmin tai myöhemmin.

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 ravussa
Kuu Ravussa on yksi tunneherkimmistä yhdistelmistä lapsen kartalla. Välittömien
reaktioiden pohjalla on aina kyky antaa ja vastaanottaa emotionaalista lämpöä. Ellei
toinen ihminen ole tilanteessa tunteellaan mukana niin silloin tämä lapsi osaa kyllä
kieltäytyä kaikesta yhteistyöstä ja kommunikaatiosta. Keinotekoinen lässyttäminen ja
monille niin tyypillinen halu tulla heti lähelle ovat lapsellesi merkkejä tuon toisen
kyseenalaisista tarkoitusperistä, jolloin on ehdottomasti viisainta kääntää katse maahan
tai päästää sellainen parku ettei vihollinen varmasti yritä toista kertaa. Ellei kodin
ilmapiiri ole välitön ja aito kokee lapsesi elämänsä hyvin turvattomaksi, koska ei voi
kommunikoida kenenkään kanssa ja silloin hänen kanssaan on todella vaikea tulla
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juttuun. Kenelläkään muulla eivät kaikki asiat voi olla niin mahdottomassa solmussa
kuin turvattomalla Kuu Rapu lapsella. Yrititpä mitä hyvänsä, millä tavalla hyvänsä ja
missä asennossa hyvänsä niin hyväksyvää vastausta ei tule kuulumaan. Kun tässä
mylläkässä vielä poltat päreesi niin noidankehä alkaa olla hyvässä vauhdissa. Äiti on
tälle lapselle kaikki kaikessa ja jos äidillä on elämä vähänkään sekaisin niin tämä lapsi
pistää kyllä kaiken taitonsa peliin tehdäkseen siitä yhtä helvettiä. Lapsesi kiukuttelee
pääsääntöisesti vain silloin kun hänen silloisella hoitajallaan ei ole hyvä olla. Ellei tälle
lapselle liikene aikaa ja lämpöä niin ei sitten edes leikitä mitään hoitamista. Jooko?
Lapsesi tuntemuksilla ja hänen käyttäytymisellään on olemassa vain kaksi asentoa:
Joko kaikki on hyvin tai sitten mikään ei ole hyvin.Kuulle tulevat aspektit ovat erityisen
tärkeitä silloin kun Kuu on näin herkässä merkissä, joten koetappa saada niiden
sanomasta kunnon ote tulevan yhteiselämänne sovittamiseksi oikeisiin uomiin.

Kuun aspektit ja
ensisijaisesti äidiltä periytyvät valmiudet
Jupiter sekstiili Kuu
Kuun ja Jupiterin sekstiili antaa lapsellesi positiivisen asenteen ja iloisen perusilmeen,
sillä hänellä on luontainen kyky sovittaa käyttäytymisensä ympäristön vaatimuksiin
siten että hän itse pääsee jollain tavalla hyötymään tilanteesta. Koska lapsesi
sisimmässään kokee itsensä pystyväksi pärjäämään erilaisissa tilanteissa, hänelle on
luonnollista auttaa ja opastaa myös muita onnistumaan heidän toiveissaan ja
pyrkimyksissään. Jo vauvasta pitäen lapsesi herättää muissa ihmisissä myönteisiä
tuntemuksia itseään kohtaan; hänelle halutaan antaa kaikkea mitä hän vain osaa
ilmaista haluavansa. Tästä syystä tämä lapsi tulee pärjäämään vaikeissakin tilanteissa.
Aina löytyy joku, joka haluaa auttaa häntä. Aikaisempien elämiensä perusteella
lapsellasi on oikeus tällaiseen menestymiseen ja sinulla ei ole mitään oikeutta evätä
lapseltasi näitä onnistumisen elämyksiä. Jollain tavalla ne tulevat kantamaan häntä läpi
koko hänen elämänsä.

Neptunus kolmio Kuu
Kuun ja Neptunuksen kolmio tuo tullessaan herkkää ja kiehtovaa avoimmuutta elämää
ja muita ihmisiä kohtaan. Lapsellasi on kyky ymmärtää kanssaihmistensä alitajuisia
tuntemuksia ja siksi hän pystyy säilyttämään rauhallisuutensa tavallista paremmin
myös silloin kun joku on hänelle vihainen. Kaikkein voimakkaimmin tämän aspektin
herkkyys tulee esille taiteellisena lahjakkuutena ja kaikenlaisena luovuutena. Lapsellasi
on kaikki edellytykset luoda itselleen uraa vaikkapa taiteilijana, mutta voihan hänen
luovuutensa toki näyttäytyä monella muullakin tavalla. Lapsesi koetaan helposti
luotettavana ystävänä, jolle voi kertoa omista huolistaan, sillä hänellä ei ole taipumusta
tuomita vaikeuksissa olevaa ihmistä vaan hän löytää yleensä keinot auttaa ja lohduttaa
toista ihmistä, vaikka tämä olisi täysin selvästi itse aiheuttanut omat ongelmansa.
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Pluto oppositio Kuu
Kuun ja Pluton oppositio on aina hyvin haasteellinen aspekti sekä lapselle että
vanhemmille. Etenkin äiti on todella rajusti tämän lapsen tulilinjalla hänen etsiessään
omaa identiteettiään. Lapsesi suhtautuu äärimmäisen kriittisesti kaikkeen tunteiden
vastaiseen käyttäytymiseen eikä hän pysty millään keinolla sietämään valheellisten
kulissien ylläpitämistä omassa kotiympäristössään. Jo pienenä lapsena hän takertuu
äitinsä helmoihin sitä tiukemmalla otteella mitä epävarmemmaksi äiti tuntee olonsa.
Jokainen voi aavistaa mitä siitä seuraa kun lapsi heittäytyy hankalaksi äidille, jolla on
muutenkin täysi työ pitää itsensä kasassa. Kaikella tällä on kuitenkin tarkoituksensa,
sillä yksi lapsesi kaikkein tärkeimmistä tehtävistä tässä elämässä on oppia elämään
voimakkaiden ja pakottavien tunteidensa ristitulessa. Tunteet ottavat lapsestasi
helposti ylivallan ja loukkaannuttuaan jostain asiasta hänen on hyvin vaikea päästä siitä
yli ja palata normaaliin päiväjärjestykseen. On jotenkin paradoksaalista että juuri tämä
äidissään niin helposti aggressioita herättävä lapsi kaikkein eniten tarvitsee äitinsä
hyväksyntää ja tukea. Ellei äiti pysty saattamaan omaa elämäänsä itselleen hyvältä
tuntuvaan järjestykseen tulee tämä lapsi omaksumaan hyvin kriittisen ja ehdottoman
linjan omiin ihmissuhteisiinsa nuorena ja aikuisena. Hän saattaa olla äärimmäisen
sitova ja takertuva tai sitten omaa vapauttaan yliarvostava seikkailija, joka ei ota mitään
suhdetta tosissaan. Omalta osaltasi voit helpottaa lapsesi oloa ja elämää pitämällä yllä
oikeaksi kokemaasi järjestystä ilman vihanpurkauksia. Olitpa vihainen mistä hyvänsä
ja kenelle hyvänsä niin tämä lapsi kokee itsensä siihen syylliseksi, ellet muista vapauttaa
häntä kertomalla että lapsesi ei ole syypää suuttumukseesi. Viha ja suuttumus kaikissa
muodoissaan ovat pahinta myrkkyä tämän lapsen herkälle itsetunnolle.

Aurinko neliö Kuu
Auringon ja Kuun neliö lapsen kartalla kertoo hänen ottamastaan vaikeasta tehtävästä
sovittaa syntymänsä kautta isän ja äidin välillä vallitseva alitajuinen ristiriita. Tämä
lapsi herättää vanhemmissa kokonaan uusia tunteita toisiaan kohtaan ja ellei heidän
rakkautensa ole aidolla pohjalla ovat nuo tunteet niin negatiivisia ettei kumpikaan
uskalla tuoda niitä julki toisilleen. Lapsesi saa kunnian ottaa vastaan kaikki sellaiset
negatiiviset tuntemukset, joita et vanhempana pysty jakamaan kumppanisi kanssa.
Tämä ei tarkoita sitä ettei yhdessä eläminen sinun ja kumppanisi välillä olisi
mahdollista, mutta ilman lapsenomaista luottamusta ja rehellisyyttä toisianne kohtaan
joudutte lapsen tulilinjalle ja hän tulee erottamaan rakkaudettomat vanhemmat
toisistaan. Tämän kuvion alla syntyneitä lapsia pidetään usein vaikeina lapsina, mutta
tosiasiassa heidän rakkautensa vanhempiaan kohtaan on kaikkein voimakkainta.
Silloin kun isän ja äidin välillä vallitsee rakkaudellinen luottamus tulee myös tämä lapsi
näyttämään ihanimmat ja rakastettavimmat puolensa ja häntä voi pitää ihmeellisenä
onnen enkelinä kaikkine kasvamiseen liittyvine uhmakausineen.

Uranus neliö Kuu
Uranuksen ja Kuun neliön perusteella voit valmistua kasvattamaan ja valmentamaan
tulevaa vapaustaistelijaa, jotta hän oppisi tulemaan toimeen tinkimättömän
vapaudenhalunsa ja omalaatuisen käyttäytymisensä kanssa. Kun tämä lapsi havaitsee
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ympäristössään peiteltyjä tunnetiloja, reagoi hän niihin salamannopeasti ja
hyökkäävästi. Heti kun sinä tai kuka tahansa muu on tekemässä tai sanomassa jotain
mikä ei vastaa hänen sisäistä totuuttaan tulee tämä lapsi tekemään kaikkensa, jotta
valheellinen toiminta tai puhe ei pääsisi jatkumaan. Tunneherkkyytensä vuoksi lapsesi
saattaa vaikuttaa hermostuneelta ja levottomalta, mutta mitään syytä huoleen ei ole,
sillä levottomuus asuu pysyvänä vieraana hänen sydämessään. Sinun on hyvä muistaa
lapsesi synnynnäinen ja tarkoituksenmukainen vallankumouksellisuus aina silloin kun
hän joutuu vaikeuksiin tarhassa, koulussa tai muissa laitoksissa, sillä hänen on pakko
toimia näissä tilanteissa juuri sen hetken vaatimalla tavalla. Ihmissuhteissa tämä
aspekti on perinteisen avioliiton irvikuva, sillä niin tavattoman usein se johtaa
toistuviin eroihin. Jotta lapsesi selviäisi helpommalla tarvitsee hän voimakkaan
itsetunnon, jonka pohjalta hän voisi uskaltaa olla aidosti ja rehellisesti kapinallinen
myös kaikissa yhteiseen elämään liittyvissä asioissa. Lapsesi on syntynyt rikkomaan
valheelliset uskomukset ja tätä työtä hän tulee koko ikänsä tekemään. Ymmärrä sinä
häntä lapsena ja hän ymmärtää itseään aikuisena.
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Lopuksi
Suurkiitos Sinulle, että olet ottanut ensimmäisen ja ehkäpä ratkaisevan askeleen kohti
lapsesi aitoa ymmärtämistä ja oman vanhemman roolisi uudelleen asettelua. Varmaan
jo näistä perusenergioista sait paljon uutta näkökulmaa lapsesi elämään ja
käyttäytymiseen.
LAPSEN SALAISET HUONEET -tulkinta on luontevaksi kokemani seuraava askel
kohti rakkaudella tapahtuvaa lapsen asemaan asettumista. Lapsesi kehittää
tunne-elämää, luovuutta, välittämistä, johtamista, rakastumista ja omien resurssien
hallintaa kutakin jollain tietyllä elämänsä osa-alueella. Astrologiset huoneet ovat
näiden persoonallisten erityiskykyjen synnytysosasto, joiden olemassa olosta suurin
osa vanhemmista ei tiedä yhtään mitään. Miten on Sinun laitasi? Haluatko olla
salattujen huoneiden hyvä haltija, joka osaa johdattaa sadun sankarin urotekojensa
äärelle.

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

=Oinas
=Vaaka

=Härkä
=Skorpioni

=Kaksoset
=Jousimies

=Rapu
=Kauris

=Leijona
=Vesimies

=Neitsyt
=Kalat

Planeettasymbolit:

Kuu, Sielu = Sisäinen turvallisuus, menneisyys, lapsuus, alitajuiset muistot ja käyttäytyminen, reaktiot
Aurinko, Henki = Ilon ja rakkauden energia, luovuus, lapsuuden olosuhteet, isä
Merkurius, Sielu,Henki ja Materia tasapainossa =Kommunikaatio, puhuminen, tiedon välittäminen, valehtelu
Venus, Henki hallitsee ainetta = Sisäinen nainen, sisäinen arvomaailma, kauneus, rakkauselämä
Mars, Aine painaa sielua = Sisäinen mies, tekemisen motiivit, itsensä puolustaminen, innostuminen
Jupiter, Sielu hallitsee materiaa =Ympäristössä olevat mahdollisuudet, menestyminen, laajentuminen, opiskelu
Saturnus, Materia painaa sielua =Ulkoinen karma, voimavarat, itsekuri, vastuu itsestä, sairaudet, vaikeudet
Uranus, Aine sielun ja hengen puristuksessa = Uudistuminen, vapaus, riippumattomuus, kapina, yksilöllisyys
Neptunus, Sielu ja materia pyrkivät ylös =Alitajunta, intuitio, herkkyys, kuvitelmat, itsepetokset, taiteellisuus
Pluto, Hengen kipinä Sielun suojassa aineeseen haudattuna =Sisäinen transformaatio, yksinäisyys, kuolema
Chiron, sisäinen parantaja ja opetaja =Muiden auttaminen omien kipeiden kokemusten välityksellä

Asc: Nousumerkki, joka kuvaa persoonallisuutta ja ihmissuhteita
Mc: Keskitaivas, joka kuvaa uraa ja ammattia sekä toisaalta kotia ja perhettä
: Kuunsolmu, Tämän elämän päämäärä ja edellisten elämien haitalliset tottumukset
Asteroidit:
: Ceres, Vapautuminen menettämisen pelosta ja liiasta huolehtimisesta, lapset, perhe
: Pallas, Sisäinen soturi, korkeampi tietoisuus, kosminen viisaus ja tieto
: Juno, Henkinen rakkaus, parisielu, henkinen koti, rakkaus ilman ulkoisia sitoumuksia
: Vesta, Sisäinen valo ja rakkaus, omistautuminen rakkauden työlle, itsensä rakastaminen
Karttaympyrän alapuolella ovat asteroidien ja planeettojen tarkat sijainnit syntymäkartallasi.
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