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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ASTROLOGIA
Johdantona itsetuntemukseen
Seuraavilla sivuilla on kerrottu pääpiirteittäin tarkalle syntymähetkellesi laaditun tähtikartan
planeettavaikutukset puhtaimmillaan ja hiukan huumorilla höystettynä. Tätä kirjallista tulkintaa
voidaan pitää kattavana astrologisena luonnehoroskooppina, sillä mukana ovat kaikki
persoonallisten planeettojen merkkisijainnit. Lisäksi mukana ovat kuunsolmujen ja Chironin tulkinnat.
PERSOONALLISET PLANEETAT ovat astrologiassa näkyvimmin käyttäytymisestämme kertovia
tekijöitä. Siksi tämä merkkitulkinta soveltuu mielestäni todella hyvin ensimmäiseksi askeleeksi oman
tähtikartan maailmaan.
Jos tunnet syvää pettymystä jotakin merkkivaikutusta kohtaan tai et kerta kaikkiaan pysty löytämään
siitä itseäsi on kyseinen planeetta todennäköisesti voimakkaassa kulminaatiossa (aspektissa) toisiin
planeettoihin. Tietyissä tilanteissa nämä kulminaatiot voivat muuttaa käyttäytymismalleja lähes
päinvastaisiksi. Sopiva annos kriittisyyttä ja huumorintajua helpottaa ensiaskelten ottamista tällä
itsensä kehittämisen joskus vaikeallakin tiellä.
MITÄ ASKENDENTTI JA KESKITAIVAS KUVAAVAT IHMISEN ELÄMÄSSÄ JA KEHITYKSESSÄ
Koska näistä syntymäkellonajan ja -paikan mukaan määräytyvistä akseleista ei ole vielä laajempaa
tietoa ihmisten keskuudessa, olen päättänyt liittää tähän tulkintaan pienen yleisluontoisen
tietopaketin näiden akseleiden merkityksestä. Ellei tämä info jaksa kiinnostaa niin voit toki hypätä yli
kaksi seuraavaa sivua ja jatkaa lukemista oman nousumerkkisi erityispiirteistä.
Jokainen vuorokausi jakaantuu siis ajallisesti neljään osaan. Hetkiin jolloin 1) aurinko nousee 2) se
on korkeimmillaan 3) aurinko laskee ja 4) yö on pimeimmillään. Aurinko kuvaa astrologiassa
henkistä tietoisuutta ja henkistä päämäärää.
NOUSUMERKKI: Jos ihminen syntyy auringon noustessa, ovat aurinkomerkki ja nousumerkki täysin
yhteneväiset. Tästä on helppo päätellä, että nousumerkki kuvaa tapaa, jolla tiedostamme ja otamme
vastaan uusia asioita elämässämme. Se on meidän persoonallisuutemme, jonka toiset tunnistavat
meissä paljon helpommin kuin me itse. Jokainen voi käyttää persoonallisuuttaan väylänä omien
päämääriensä ja elämän mielekkyyden saavuttamiseen, mutta se on mahdollista vasta, kun itse
ymmärtää ja hyväksyy oman käyttäytymisensä erilaisissa tilanteissa.
Persoonallisuutemme kyllä toimii silloinkin, kun emme ole oppineet sitä hyödyntämään, mutta
tuloksista nauttii aina joku toinen. Silloin emme otakaan uusia asioita omaamme, vaan jonkun toisen
elämään oman elämämme pysähtyessä polkemaan paikalleen.
KESKITAIVAS:Jos synnymme auringon ollessa korkeimmillaan, ovat aurinko ja keskitaivas
yhteneväiset. Tästä voimme päätellä keskitaivaan kuvaavan elämässämme tietoisen energiamme
käyttämistä sosiaalisesti mahdollisimman hyödyllisellä ja tuottavalla tavalla sekä itsellemme että
muille, jolloin kaikki voivat olla tyytyväisiä. Voimme loistaa urallamme ja ammatissamme. Ellet sitten
ole tyytyväinen ammattiisi tai työhösi, voidaan syytä hakea ensisijaisesti kyvyttömyydestä kohdata
uusia asioita ja haasteita elämässäsi, jolloin niiden hyödyntäminen sosiaalisella sektorillakin on
tietysti mahdotonta. Ennen kuin keskitaivas voi toimia, täytyy siis saada Askendetti pelaamaan, ja
siksi olen uhrannut nousumerkille melkoisesti palstatilaa.

DESKENDENTTI: Syntyessämme auringon laskiessa ovat aurinko ja laskeva merkkimme eli
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deskendentti yhteneväiset. Kun siis olemme ottaneet jonkun uuden asian tai mahdollisuuden
vastaan persoonallisuutemme avulla ja oppineet toteuttamaan sitä mahdollisimman tehokkaasti
tietoisella tasolla, voimme jättää sen hyvillä mielin alitajuntamme hoidettavaksi, jotta taas uudet asiat
saisivat tilaa elämässämme. Tämä on kuitenkin tilanne, joka edellyttää sekä askendentin että
keskitaivaan toimivuutta. Sisimmässämme me tiedämme, mitä kaikkea meidän tulisi jättää pois
päivittäisestä elämästämme, jotta uusille mahdollisuuksille tulisi tilaa. Suljemme kuitenkin tällaiset
asiat tietoisuutemme ulkopuolelle sitä tehokkaammin mitä lujemmin persoonallisuutemme on
ulkomaailman hallinnassa. Ulkomaailmaksi luen yhtä hyvin yhteiskunnallisen moraalin, toiset ihmiset
kuin materiaaliset päämäärät.
Emme onneksi pääse pakoon näitä käyttämättä jääneitä mahdollisuuksiamme, sillä kaikki ihmiset,
joiden kanssa olemme tekemisissä, muistuttavat meitä omista heikkouksistamme. Jokainen vihan ja
aggression tunne ketä tahansa ihmistä kohtaan on lopulta vihaa omaa heikkouttamme kohtaan, sillä
jokainen käyttämättä jäänyt mahdollisuus elämässä kääntyy lopulta heikkoudeksemme.
KESKIYÖ: Jos synnymme yön pimeimpänä hetkenä, ovat aurinko ja keskiyön piste samalla kohtaa
eläinrataa. Keskiyöllä olemme yleisimmin sikeimmässä unessamme, ja näin toimii myös
astrologinen keskiyön pisteemme.
Unessa meille selviää moni asia, joka illalla näytti täysin ylipääsemättömältä. Aamulla ratkaisu löytyy
käsittämättömän helposti. Ollessamme siis kohtaamassa uusia asioita elämässämme tarvitsemme
aiemmin alitajuntaan painuneita asioita nyt uudestisyntyneessä muodossa osataksemme käyttäytyä
uuden mahdollisuuden vaatimalla tavalla.
Elämässä tätä keskiyön pistettä vastaa koti ja perhe. Ellemme uskalla kohdata elämän haasteita ja
toteuttaa niitä uran ja ammatin alueella, sekä koko ajan olla selvillä toteuttamatta jääneistä asioista,
ei kotielämäkään voi onnistua. Kotihan on paikka, jonne palataan työpäivän jälkeen lepäämään ja
rauhoittumaan, keräämään voimia ja ideoita seuraavaa päivää varten. Ellei päivä ole sujunut hyvin,
ja ellet ole saanut toteuttaa todellista itseäsi, ei kotiin tuleminenkaan maistu hyvältä. Mihin sinä
voimia ja ideoita tarvitset, ellet tähänkään asti ole uskaltanut niitä käyttää? Ulkoinen koti toimii siis
vain mittarina sisäiselle tasapainolle ja harmonialle. Siksi kotielämästä ei voi tulla onnellista ennen
kuin uskallat rohkeasti toteuttaa itseäsi päivittäisten uusien haasteiden edessä. Tärkeintä ei siis ole
kuunnella perheesi mielipidettä päätöksiä tehdessäsi, sillä ellet uskalla tehdä itsenäisiä päätöksiä,
on perhe ja koti käynyt tarpeettomaksi.
Näillä eväillä ymmärrät toivottavasti hiukan paremmin syntymähetkesi mukaan määräytyvien
akseleiden tulkinnat.
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LUONNEANALYYSI
Nimi
Syntymäaika
Syntymäpaikka
Koordinaatit
Aikavyöhyke

Malli
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Pituus: -23.462
Leveys: 62.142
+02:00

NEITSYT NOUSUMERKKINÄ
Neitsytnousuisena sinuun liittyy paljon mystisinä pidettäviä piirteitä. Tämä ei kuitenkaan ole sinun
kuvasi elämästä, vaan se, mitä sinä edustat ulkomaailmalle. Tulkitset elämän pieniä tapahtumia
uskomattoman tarkasti ja pystyt ällistyttävällä tavalla huomaamaan, mitkä asiat ympäristössäsi eivät
ole kohdallaan. Kun vielä pyrit mahdollisimman pian korjaamaan huomaamasi epäkohdat, olet jo
kovaa vauhtia sisäistämässä tehtävääsi astrologisen eläinradan parantajana. Saatat tietysti
ihmetellä, miksi kaltaiseesi hyväntekijään usein suhtaudutaan hiukan varauksellisesti tai jopa
epäystävällisesti sinähän haluat vain korjata tilanteen kohdalleen. Tässäpä se onkin sinun
nousumerkkisi koetinkivi.
Neitsyt on muuttuva maaelementin merkki ja se kuvastaa, ei ainoastaan pienten konkreettisten
yksityiskohtien huomaamista, vaan myös alitajuisen symbolikielen ymmärtämistä. Jokaisella
muodolla on oma symboliikkansa, jota sinä tietämättäsi tulkitset, ja suhtaudut sen mukaisesti
ympäristöösi. Et siis lopulta itsekään pysty sanomaan, miksi joku asia ei ole kohdallaan, sinä vain
tiedät sen. Onko siis mikään ihme, jos sinua katsellaan hiukan viistoon yrittäessäsi korjata tilannetta,
joka näennäisesti on täysin kunnossa. Kun askendentti vielä liittyy ennen kaikkea ihmissuhteisiin,
saattaa elämästäsi muodostua melkoinen taakka sinulle itsellesi. Seuratessasi ja korjatessasi
läheisten ihmisten asioita saattaa oma elämä jäädä kokonaan elämättä, ja mitäs siitä voi muuta
seurata kuin katkeruutta muita ihmisiä ja koko elämää kohtaan. Tarkkavainuisena ihmisenä pyrit
lopulta korjaamaan ihmissuhteissasi esiintyviä ongelmia muuntamalla oman käyttäytymisesi toisten
odotusten mukaiseksi ja sitä kautta ikään kuin huomaamatta vaikuttamaan asioiden kulkuun. Tästä
syystä neitsytnousuista kuvataan vaatimattomaksi ja käytökseltään miellyttäväksi. Pokkasi ei
kuitenkaan voi kestää loputtomiin haaskatessasi energiaasi ulkoisten asioiden hoitamiseen sen
sijaan, että huolehtisit itsestäsi.
Kun voimavarasi loppuvat, saa siitä kärsiä koko seurakunta. Silloin saavat läheisesi maistaa
katkeraa tyytymättömyyttäsi kaikkiin mahdollisiin asioihin. Kun perhe on ulkona syytät, heitä siitä,
etteivät he koskaan ole kotona, ja kun he ovat kotona, syytät heitä metelöinnistä, paikkojen
sotkemisesta tai jostain muusta aivan älyttömästä asiasta. Sitten vielä ihmettelet, miksei perhe pysy
kasassa, vaikka sinä olet kaikkesi yrittänyt. Mikä sitten neuvoksi?
Neitsyt kuvaa ennen kaikkea itsensä parantamista ja velvollisuutta pitää huolta itsestään.
Lapsuuden kokemuksesi kuitenkin muistuttavat sinua alitajuisesti siitä tuskasta, jonka itsensä
huomioon ottaminen aiheuttaa, ja niin yrität kohdistaa lahjasi muiden olosuhteiden parantamiseen.
Tehtäväsi tässä elämässä on tulla tietoiseksi Neitsyen parantajan roolista, ja se edellyttää
kasvamista aikuiseksi. Aikuiseksi kasvaminen voi tapahtua ainoastaan ottamalla huomioon omat
tarpeesi ja toimimalla niiden mukaisesti. Yritä ymmärtää, että muiden ihmisten vaikeudet ovat
heidän omaa karmaansa ja siksi vaikutusmahdollisuuksiesi ulkopuolella. Voit kyllä edelleen sanoa,
mitkä asiat ovat pielessä, mutta älä vaadi niiden korjaamista lähimmiltäkään ihmisiltä. Anna heille
oikeus kasvaa omaan tahtiinsa ja oppia omalla tavallaan, vaikka se olisikin surullista katseltavaa. He
voivat parhaiten oppia tätä elämää esimerkkiäsi seuraamalla. Voit siis huolehtia muista vain
huolehtimalla itsestäsi.
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NEITSYTNOUSUINEN PARISUHTEESSA
Turha hermostua, jos sinua sanotaan viileäksi ja etäiseksi, sillä analyyttisyytesi ja erottelukykysi ei
jätä sinua rauhaan kosiomatkoillakaan. Istuit sitten ravintolassa tai lähiliikenteen bussissa toimivat
aivosi täydellä teholla tehden analyysiä näköpiirissäsi olevista ihmisistä. Luot oman arviosi monien
pienten yksityiskohtien perusteella paljastamatta omia tunteitasi, sillä ne saattaisivat vaikuttaa toisen
käyttäytymiseen. Sinuun eivät päde samat huomionherättämiskeinot kuin muihin ihmisiin ja siksi
saat viileän leiman otsaasi. Lisäksi sinulle luonteenomainen vaatimattomuus ja itsesi aliarvioiminen
saattaa estää kontaktin syntymisen vastakkaiseen sukupuoleen kuvitellessasi, ettei sinulla
kuitenkaan ole mahdollisuuksia. Tässä ehkä onkin suurin ongelmasi parisuhdetta luodessasi. Haluat
etukäteen varmuuden siitä, että hän sopii sinulle ja sinä hänelle uskaltamatta kohdata tilannetta
sellaisena kuin se on. Tällaisen arvioinnin kautta syntyvällä ihmissuhteella on harvoin kantavuutta,
koska et anna hänelle lupaa olla oma itsensä, vaan vaadit häntä asettautumaan valamaasi muottiin.
Estelyistäsi huolimatta kumppanisi todellinen persoonallisuus ja todelliset heikkoudet nousevat esiin
ennemmin tai myöhemmin. Olet lukenut symbolikieltä omista lähtökohdistasi ja omista
kokemuksistasi lähtien ja siksi diagnoosisi ei voi pitää paikkaansa hänen kohdallaan.
Tässä vaiheessa punnitaan suhteen kestävyyttä ankaralla mittarilla. Pystytkö kohtaamaan
rakastettusi sellaisena kuin hän on ja arvioimaan oman tilanteesi uudelleen asettamatta
rakastettuasi toiseen vaakakuppiin? Uskallatko tulkita omaa käyttäytymistäsi ja omia reaktioitasi
rehellisesti ja vielä tehdä ratkaisusi niiden perusteella vai yritätkö pelottaville lapsuusmuistoillesi
uskollisena ratkaista tilanteen molempien eduksi? Valitettavasti jälkimmäinen vaihtoehto on
todennäköisempi, ja siitähän ei hyvää seuraa.
Alitajuinen sopeutumisesi kasvattaa katkeruuttasi, ja sen saa puolisosi ja pahimmassa tapauksessa
myös lapsesi karvaasti kokea. Sinua pahempaa nalkuttajaa saa eläinradalta hakea. Pystyt
löytämään epäkohtia kaikesta ja kaikista lähiympäristössäsi. Epäkohdista syytät tietysti lähelläsi
olevia ihmisiä ja ystävillesi esität itsesääliin vajonnutta marttyyriä niin, ettei kukaan enää jaksa
kuunnella sinua. Ainoa mahdollisuutesi luoda toimivia ihmissuhteita on kohdata toinen ihminen
avoimesti ja hyväksyä alusta alkaen kaikki omat fiiliksesi hänen suhteensa. Et voi ottaa vastuuta
hänen tunteistaan, jos haluat suhteenne kestävän. Opettele kuuntelemaan itseäsi sen sijaan, että
pelkurimaisesti seuraat hänen reaktioitaan ja toimit niiden mukaan. Miten voit sanoa rakkaudeksi
suhdetta, jossa et uskalla kuunnella omia tunteitasi? Silloin haluat vain omistaa hänet, ja siitä on
rakkaus kaukana. Sanoessasi ettet hänen vuokseen voi tehdä sitä tai tätä, osoitat vain oman pelkosi
ja täydellisen luottamuksen puutteen kumppaniasi kohtaan. Uskalla elää niin kuin sinusta tuntuu
hyvältä hänen tunteistaan välittämättä (hänen tunteitaan pelkäämättä). Vasta silloin on kysymys
todellisesta rakkaudesta uskaltaessasi kohdata omat pelkosi hänen reaktioissaan.
KALAT DESKENDENTTINÄ
Kun Neptunuksen hallitsema Kalojen merkki edustaa ihmisen sulautumista suurempaan kosmiseen
yhteyteen, on helppo ymmärtää, kuinka vaikea läksy neitsytnousuisella on opittavana toisten
ihmisten kautta. Seuraapa suhtautumistasi kalamaiseen järjettömään uhrautumiseen ja itsesäälissä
voivotteluun. Entä miltä tuntuu kun toinen vähät välittää mistään ja antaa elämän liukua käsistään
vastaanottamatta mitään neuvoja tai apua?
Kalojen intuitiivinen elämäntapa ja omaan alitajuntaan luottaminen olisi hallittava käytännössä
ennen tämän elämän päättymistä. Niin kauan kun yrität järjellä selittää tekemisiäsi, tulet tuntemaan
aggressiivisuutta avuttomia kalaihmisiä kohtaan. Mitä avuttomampi, sitä suurempi aggressio.
Uskalla tunnustaa vihan tunteesi ja sitä kautta oma avuttomuutesi. Et uskalla vielä toimia intuitiosi
pohjalta, vaikka tiedät sen olevan oikeassa. Kanssaihmistesi tehtävänä on toimia peilinäsi ja ottaa
vastaan vihan tunteesi, vaikka ovatkin siihen syyttömiä. Olemalla tietoinen vihantunteestasi ja
pystymällä lopulta jo aggression aikana tulemaan tietoiseksi vastapuolen syyttömyydestä voit
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kasvattaa henkistä minuuttasi. Mitään muuta ei todellakaan tarvitse tehdä. Aggression kieltäminen
on yhtä turhaa kuin syytösten suoltaminen. Vedät tällaisia avuttomia ihmisiä puoleesi ja koet
vihantunteita juuri niin kauan, kun et uskalla itse tehdä sitä, minkä tiedät oikeaksi. Joka kerta
syyttäessäsi jotain läheistäsi osoitat vain oman kyvyttömyytesi huolehtia itsestäsi. Ei ole lopulta
lainkaan yksinkertaista antaa aggression nousta ilman syytöstä, mutta kokemuksesta tiedän sen
mahdolliseksi. Haluankin itse neitsytnousuisena kiittää Levin leirillä mukana ollutta naisihmistä
kalaroolin esittämisestä. Hän sai päälleen todella paljon omaan lapsuuteeni kuulunutta vihaa äitiäni
kohtaan. Huusin ja karjuin hänelle omaa avuttomuuttani enemmän kuin kenellekään koskaan
aikaisemmin. Lopulta tuohon vihaan ja aggressioon ovat yhtä syyttömiä kalanaiset kuin äitikin, mutta
sen voi saada selville vain tietoisen tunnepurkauksen kautta. Ilman tämän leiriläisen apua en olisi
pystynyt kirjoittamaan kaladeskendentistä, koska aikaisempaa kokemusta asiasta minulla ei ollut.
Saat rauhan sisimpääsi vasta, kun opit toimimaan alitajuntasi ja korkeamman itsesi ohjauksessa.
Tulet edelleenkin kohtaamaan avuttomia, sinua syyttäviä kalaihmisiä, mutta enää he eivät herätä
vihantunteita. Silloin olet oppinut läksysi.
NEITSYTNOUSUISEN TERVEYSRISKIT
Mikäpä järkeilevää ja analysoivaa neitsytnousuista voisi enemmän uhata kuin hermojen pettäminen.
Ensimmäisiä oireita ovat kuitenkin vatsan ja ruuansulatuselimistön alueella ilmenevät häiriöt.
Refleksologisessa vyöhyketerapiassa aivojen heijastusalueena on vatsa, ja niinpä hermopaineen ja
stressin vaikutukset ovat helposti yhdistettävissä ruuansulatushäiriöihin ja eriasteisiin vatsan
limakalvojen tulehduksiin aina vatsahaavaan asti.
Neitsytnousuisena sinun kannattaa seurata pieniäkin vatsan reaktioita. Vaikka vatsakivun
aiheuttajana olisivat väärät ruokailutottumukset, ei todellinen syy ole ruuassa. Omana kokemuksena
voin kertoa himostani lakritsiin, jota ostin aina väsymyksen tai jännityksen yllättäessä. Vatsani tuli
siitä hurjan kipeäksi, enkä silti osannut olla syömättä lakritsia. Opin kuitenkin vähentämään sitä ja
samalla saatoin huomata väsymys- ja stressitilanteiden vähenevän. Lakritsi ei siis yksin aiheuta
yhtään mitään, vaan yhdistettynä psyykkiseen häiriötilaan. Anna siis vatsasi tai hermostuneisuutesi
ohjata sinua kuuntelemaan todellista sisäistä itseäsi siten että muutat sekä ruokailutottumuksiasi
että käyttäytymismallejasi. Pelkkä ravinto ei voi ratkaista elämääsi, mutta muistamalla syöväsi sitä
mitä olet, saatat päästä jo melko pitkälle. Törkyinen, stressaantunut mieli kaipaa likaista, saastunutta
ruokaa myös vatsaan, jotta voisit paremmin olla tietoinen kokonaistilanteestasi. Älä silti pakota
itseäsi luopumaan mistään ruuasta tai nautintoaineista, ole vain tietoinen, mitä pistät suuhusi ja mitä
siitä seuraa. Kenelläkään ei ole huono vatsa tai heikko sydän, kunhan osaa elää niiden asettamilla
ehdoilla. Ja ellet osaa, niin sinulla on vain heikko mieli ja heikko minuus.
Mitä velvollisuudentuntoisempi ja vastuuntuntoisempi olet muiden ihmisten reaktioille ja tunteille, sitä
pahemmin saat kärsiä hermoston ja vatsan ongelmista. Vain kuuntelemalla omia tarpeitasi ja
seuraamalla omia reaktioitasi voit vapautua niin vatsan kuin päänupinkin toimintahäiriöistä.
Neitsytnousuisen koru- ja onnenkiviä ovat:
Aventuriini, Epidiootti, Jade, Vihreä kalsiitti, Peridiootti, Unakiitti, Nefriitti.
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KAKSOSET KESKITAIVAALLA
Kaksoset voi tulla keskitaivaalle vain neitsytnousuiselle. Kun sekä Kaksosia että Neitsyttä hallitsee
kommunikaation, oppimisen ja opettamisen planeetta Merkurius, lienee melko selvää ammatillisten
valmiuksien keskittyminen tiedonjakamisen eri alueille. Neitsytnousuisena sinulla on todella hyvät
mahdollisuudet löytää ne paikat ja ihmiset, joiden avulla saat itse oikeaa tietoa oikeaan aikaan.
Pystyt hyvin herkästi tiedostamaan omia fiiliksiäsi, ja ainoastaan tuota kykyä käyttämällä ja
toteuttamalla voit tehdä mahdolliseksi jatkuvan kehittymisen urallasi.
Tiedonhankkimiskyvyn lisäksi sinulla on uskomaton kyky myös oivaltaa millaista tietoa ihmiset
milloinkin tarvitsevat ja missä muodossa. Tällainen käytäntöön soveltamisen lahja on omiaan
herättämään luotta musta sekä sinua että sanojasi kohtaan. Sanomattakin on selvää millaista
itsenäisyyttä, riippumattomuutta ja itsesi kuuntelemisen kykyä ammattimaisen tiedonvälittäjän rooli
vaatii. Siinä ei auta lähteä seurailemaan muiden ulkoisia reaktioita tai odotuksia vaan on tuotava
sanottavansa esille juuri niin kuin se on tullakseen ja siinä mielentilassa kun sattuu itse sillä hetkellä
olemaan. Ei juhlapuheen tarvitse olla iloinen ja räväkkä silloin, kun sinulla on hiljainen ja totinen olo,
koska lopulta myös ihmisillä ympärilläsi on sama fiilis kuin sinullakin. Arvostamalla omaa fiilistäsi
pystyt aina tuomaan esille sen mitä muut tarvitsevat (huom. ei mitä he odottavat) ja arvostuksesi
nousee nousemistaan. Näin toimiessasi huomaat jossain vaiheessa jakavasi tietoa, jota et ole
lukenut etkä kuullut aikaisemmin. Silloin välität tietoa korkeammilta tietoisuuden tasoilta ja se jos
mikä vaatii todella suurta itseluottamusta: välittää tietoa joka ei ole todistettavissa.
JOUSIMIES KESKIYÖN MERKKINÄ
Jousimies kuvaa totuuden ja elämän tarkoituksen etsimistä, joka sinulla toteutuu syvällä
alitajunnassa ja toimii pohjana elämän uudistumiselle ja mielekkyydelle. Et siis voi päivätajunnassa
päästä selville henkisen kehityksesi suunnasta tai määrästä, vaan sinun on luotettava sokeasti
siihen mitä teet. Parhaimmillaan koti edustaa sinulle majakkaa, joka näyttää tien takaisin turvalliseen
satamaan etsinnän ja tutkimusmatkailun kiihkeässä tempossa. Yrität ehkä rakentaa kotiasi
sellaiseen muotoon, että se toimivuudellaan antaisi sinulle mahdollisuuden jatkuvasti etsiä totuutta
uusista asioista, ideoista ja kulttuureista.
Sellaista puolisoa vain on tavallisen vaikea löytää, joka kodin perustamisen jälkeen antaisi sinulle
lupakirjan tutkimusmatkoillesi. Kun yrität hankkia tarvitsemasi vapauden kotoa, on se samaa kuin
lentäminen ilman tarvittavilla taidoilla lunastettua lupakirjaa. Pääset ehkä onnellisesti ilmaan, mutta
ellet ole harjoitellut lainkaan laskeutumista, käy olosi varsin tukalaksi ennen iskeytymistäsi maahan
tuhoisin seurauksin. Näin sinunkin elämässäsi lupa jatkuvaan etsimiseen ja vaihtelevaan elämään
on lunastettava jo ennen kodin perustamista. Silloin puoliso ja lapset tietävät alusta alkaen, etteivät
voi asettaa omia toivomuksiaan tai aikataulujaan sinun varaasi vaan antavat sinulle tarvitsemasi
vapauden.
Kotona tulet viihtymään vasta sitten kun sinun ei enää tarvitse olla siellä. Jos kotiväki on sinusta
riippuvainen, olet kuin laskeutumistaidoton lentäjä yksin koneessaan, jonka tankissa on ainetta vain
joksikin aikaa. Sitä se tuskaisuus ja ahdistus saattaa elämässäsi tarkoittaa. Turha siitä on
kuitenkaan sen enempää huolta kantaa, sillä alastulo on varmaakin varmempi ja sen jälkeen voitkin
jo harkita elämän jatko-opintoja ennen uutta ilmaan nousua. Ennen kodin perustamista kannattaisi
tehdä selväksi kaikille asianosaisille, että sinun kotisi on aina siellä missä sinäkin. Kun tämä on tullut
hyväksytyksi, ymmärretyksi ja sisäistetyksi, olet oppinut myös laskeutumaan.
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AURINKO RAVUSSA
Ravut syntyvät aikana jolloin luonto siirtyy kesäaikaan. Lämpö on ihanimmillaan ja kasvit keskittyvät
hedelmien ja siementen tuottamiseen parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Aikansa ilmiöitä
seuraten myös Ravut osaavat luoda ympärilleen turvallisen ja hellän ilmapiirin niin halutessaan.
Rapuihminen suhtautuu asiaan kuin asiaan joko lämpimästi ja välittävästi tai sitten
välinpitämättömästi. Nämä kaksi olotilaa voivat vaihdella salaman nopeasti, sillä Rapu reagoi
kaikkeen tunteella. Väärä sana tai väärä ilme voi muuttaa lämpöä ja turvallisuutta huokuvan Ravun
jäätävän välinpitämättömäksi kesken lauseen, halauksen tai rakastelun. Rapu suojelee sisintään
kuin luonto jatkuvuuttaan ja vaaran uhatessa nousee mitään läpäisemätön panssari kuin tyhjästä
Ravun ja tunkeilijan väliin.
Rapua hallitseva taivaankappale on Kuu, joka heijastaa Auringon valoa silloin kun muuten on
pimeää. Rapu edustaakin olemassaolollaan ihmisen näkymätöntä puolta, joka heijastuu sinunkin
käyttäytymisessäsi kaikista peittely yrityksistä huolimatta. Et kaipaa sanoja huomataksesi tulleesi
loukatuiksi. Pelkkä arvosteluun viittaava äänensävy voi saada sinut käpertymään kuoreesi tai
pakenemaan kauhistunut katse silmissäsi jonnekin itsesäälin ja henkisesti koetun murhayrityksen
läpäisemättömään viidakkoon. Parhaaltakin ihmistuntijalta vie vuosikausia päästä sinuiksi Ravun
ailahtelevan tunnemaailman kanssa.
Rapuna voit helpottaa oloasi opettelemalla kunnioittamaan omia tunteitasi ja ennen kaikkea
opettelemalla sanomaan ääneen että olet kokenut tulleesi loukatuksi. Useimmiten kysymys on
eriasteisista väärinkäsityksistä, jotka on helppo selvittää. Mikään ei ole sinulle vaikeampaa kuin
myöntää tulleesi jollain tavalla loukatuksi. Rapuna kun et itse halua loukata ketään paitsi tietysti
kostaakseen vuosien takaisia väärinkäytöksiä itseäsi kohtaan. Ravun kumppaniksi on helppo
päästä, mutta Ravun kanssa eläminen vaatii niin pitkää pinnaa ja niin valtavaa ymmärrystä, että vain
harvat ja valitut pystyvät luomaan tasapainoisen suhteen tähän eläinradan mutkikkaimpaan
oikuttelijaan.
Seksuaalisesti olet Rapuna kaikista merkeistä hellin ja haavoittuvin. Heität panssarisi lattialle
yhdessä vaatteittesi kanssa ja sellaista ei tapahdu ilman molemminpuolista emotionaalista
vetovoimaa. Rakastellessasi haluat antaa ja hiukan myöhemmin myös vastaanottaa puhtainta
mahdollista mielihyvää. Varmistat keinolla millä hyvänsä kumppanisi tyydytyksen ennen kuin olet
itse valmis heittäytymään nautinnon hornankattilaan. Vaikka intosi tuottaa mielihyvää välillä
ajautuukin naurettaviin mittoihin niin naureskeluun ei ole aihetta ellei kumppanisi halua verisesti
loukata sinun tunteitasi. Sinulle rakastelu on luonnostaan pyhä toimitus.
LAPSUUS
Rapulapsena synnyt äidin hallitsemaan perheeseen. Sinusta voi ensin tuntua, että äiti hallitsee koko
universumia, koska isä puuttuu. Sanotaan, että Ravut ovat eläinradan orpolapsia. Enemmän kuin
muut merkit juuri Ravut ovat menettäneet isän tai äidin. Jos olet niin onnellisessa asemassa, että
olet saanut pitää molemmat vanhempasi, olet kuitenkin tunnetasolla tullut orvoksi. Isän poissaololle
voi olla monia syitä (armeijassa, töissä, matkoilla jne.). Lapsena et ole miettinyt, miksi isä on poissa;
olet vain huomioinut, että äiti tekee kaiken. Hän ikään kuin hallitsee ihmisiä ympärillään
paljastamatta lainkaan persoonallisuuttaan naisena. Hän käsittelee ihmisiä ympärillään
näyttelemällä hallitsevaa "Suurta äitiä" tai "Avutonta pikku tyttöä". Lapsena opit matkimaan näitä
käyttäytymismalleja halutessasi jotakin. Aikuisen rooli on sinulle vaikea opittava, koska luonnostaan
pyrit olemaan joko vanhempi tai lapsi.
Rapumiehenä sinun on vaikea irrottautua lapsuudestasi. Olet syntynyt äidin hallitsemaan maailmaan
ja koet naiset vahvempina kuin miehet. Joko kiinnyt äitiisi liikaa tai inhoat häntä antaen elämääsi
tulevien naisten maksaa äitisi sydämettömyydestä. Kaikesta huolimatta tulet aina paremmin toimeen
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naisten kuin miesten kanssa. Tunne "Äidin rakkaudesta" on parisuhteessakin tärkeämpää kuin
seksuaalisuus. Saatat joutua etsimään seksuaalista tyydytystä avioliiton ulkopuolelta, koska
rakasteleminen vaimosi kanssa ei kiinnosta sinua niin kauan kun hän näyttelee äitisi roolia. Koska et
nähnyt äitisi antavan rakkautta, et itsekään osaa sitä tehdä. Vastaanottamisen taito sinulla kyllä on,
mutta rakkauden "palauttaminen" on vaikeaa. Rapuna pidät kiinni siitä, mitä olet saanut ja pyydät
vain lisää antamatta paljoa takaisin.
Rapumiehenä haluat saavuttaa itsenäisen aseman, koska et pysty hyväksymään miehistä
auktoriteettia, vaan taistelet sitä vastaan, kunnes saat potkut.
Rapuihmisenä sinun suuri tehtäväsi on oppia seuraamaan herkkää intuitiotasi kaikissa
elämäntilanteissa ja elää sen mukaisesti. Et voi saavuttaa tasapainoa niin kauan kun haet
turvallisuuden tunnetta lähelläsi olevien ihmisten kautta. Heidän reaktioitaan seuraamalla ja niihin
vastaamalla vain tuhlaat herkkyytesi ja koet elämän raskaana ja velvoittavana osaamatta itse
lainkaan nauttia siitä. Seuraa tarkasti herkkiä mielialojasi ja uskalla toimia niiden mukaan, koska
ainoastaan terveen itsekkyyden kautta sinulla on mahdollisuus vastata merkkisi haasteeseen ja tulla
tunteittesi herraksi.
AURINKO 10. HUONEESSA
Luovuutta, perusidentiteettiä ja elämän tietoista päämäärää kuvaava Aurinko uran, ammatin ja
ulkoisen statuksen huoneessa ajaa sinua etenemään urallasi ja tekemään omapäisiä ja
taloudellisesti raskaita päätöksiä. Asema on sinulle tärkeä ja olet valmis uhraamaan uskomattoman
paljon saavuttaaksesi arvostusta ja kunnioitusta työssäsi. Usein tämä huonesijainti saa ihmisen
ottamaan vastaan useita päällekkäisiä tehtäviä siinä toivossa, että joku niistä olisi se suuri
menestys. Menestystä ei kuitenkaan ole luvassa ellet tee itsellesi selväksi mitä todella haluat
työksesi tehdä ja miten? Huomaat kyllä kun olet löytänyt oman alasi. Vasta silloin pystyt todella
keskittymään tehtäviisi ja aivan kuin huomaamatta myös taloudellinen menestys seuraa
kantapäilläsi. Voimien jakaminen moniin projekteihin kyllä onnistuu ihan helposti, mutta tulosta ei
kannata odotella ennen kuin olet löytänyt sen yhden ja oikean.
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KUU KAKSOSISSA
Kuu symbolisoi ihmisen sielua ja siksi sen merkitys astrologisella kartalla korostuu. Kuun
alaisuuteen kuuluvat alitajuiset pelot ja ilot sekä näistä juontuvat välittömät reaktiot. Kaksosen
merkkiin osuessaan Kuu tuo tullessaan melkoista levottomuutta tunne-elämääsi, sillä yrität järjellä
ymmärtää tunteitasi. Hiljaisuus pelottaa sinua ja niinpä tuotat puhetta sitä enemmän mitä
hankalammalta tilanne sinusta vaikuttaa. Ajaudut usein harhapoluille elämässäsi kun yrität aina
välittömästi ratkaista jokaisen eteen tulevan ongelman. Ainakin ulospäin toimintasi saattaa vaikuttaa
levottomalta hosumiselta heti kun kaikki ei mene suunnitelmiesi mukaan.
Välittömyydessäsi ja avoimuudessasi keräät muiden sympatiat puolellesi ja useimmiten sinut
koetaan ystävälliseksi ja lämminsydämiseksi ihmiseksi. Osaat katsoa asioita monelta suunnalta ja
pystyt omaksumaan kulloisenkin keskustelukumppanisi näkökulman näennäisen vaivattomasti.
Aivosi kuitenkin työskentelevät korkeapaineella aina kun olet tekemisissä muiden ihmisten kanssa ja
luonnollisuutesi on pelkkää silmänlumetta. Tämä ei kuitenkaan ole mikään negatiivinen piirre, sillä
juuri tuon terävän ajattelukykysi vuoksi muut ihmiset viihtyvät seurassasi ja kokevat tulleensa
huomioon otetuiksi, vaikka kävisit keskustelua vain pintakaasulla ja miettisit ihan muita asioita.
Minäkuvasi ei ole kaikkein vahvimpia, sillä seuraat liian tarkasti muiden reaktioita ja pyrit aina
reagoimaan muiden odottamalla tavalla. Hukkaat helposti oman näkökulmasi jos muiden mielipiteet
poikkeavat paljon sinun näkemyksestäsi. Sinun tulee oppia seuraamaan kriittisesti sinuun asetettuja
odotuksia ja vaatimuksia eikä edes pyrkiä hoitamaan niitä kaikkia. Valitse joka päivä ne tehtävät,
jotka koet tärkeimmiksi ja jätä suosiolla paljon tekemättä. Aikasi ei tule koskaan riittämään kaikkeen
mitä aivosi tuottavat.
Sisäiset vaistosi ja hermoston toiminnat kytkeytyvät tiukasti toisiinsa ja siksi olet jatkuvasti ikään kuin
hälytystilassa reagoiden tuntosarvillasi kaikkeen muutokseen välittömästi. Sopeudut uusiin ja
hankaliiankin asioihin tyynesti, kuin kansanedustajamme palkankorotuksiinsa. Liikut ja yhdistelet
asioita vaivattomasti ja luontevasti tukalissakin tilanteissa tuhlaamatta ajatustakaan periksi
antamiselle. Vaikeudet on oikeastaan tehty sinua varten eli voitettaviksi. Saatat aktiivisen ja elävän
mielikuvituksesi avulla keksiä mitä älyttömimpiä ratkaisumalleja täysin jumissa oleviin tilanteisiin.
Vain täysin seonnut löisi vetoa puolestasi ja kuitenkin selviät aina pinnalle näennäisesti täysin
vahingoittumattomana.
Olipa lapsuutesi sitten millainen tahansa tarvitset puolison joka ymmärtää menohalujasi ollen
mieluummin itsekin valmis yhä uudelleen ja uudelleen lähtemään mukaan päivittäisille
seiväsmatkoille raapimaan kaverin puoliksi lahonnutta sisävesihinaajaa merikelpoiseksi,
osallistumaan vielä tänä iltana entisen heilasi häihin, joista olit unohtanut aiemmin mainita tai
seuraamaan paikallista turhauttavan tylsää tennisottelua, koska olet itse juuri aloittanut moisen
harrastuksen. Jos satut jostain sademetsien kätköistä löytämään tällaisen ihmeen, ei
yhteiselämässänne tule olemaan mitään ongelmia. Ellet löydä..., no senhän sinä varmaan olet jo
kokeillut.
KUU 9. HUONEESSA
Välittömiä reaktioita, alitajuisia pelkoja ja turvallisuuden tunteita heijastava Kuu filosofioiden,
uskontojen ja totuuden etsimisen huoneessa saa sinut reagoimaan yllättäviin tilanteisiin tavallista
viileämmin. Sinulla on kyky yhdistää tapahtumat ja tunteet pidemmälle aikajaksolle, jolloin suuretkin
ilot ja surut tasaantuvat. Tässä Kuun asemassa vallitsee myös ihmeellinen optimistisuus ja
alitajuinen tietoisuus tapahtumien tarkoituksesta. Kaipaat päivittäiseen elämääsi kokemuksia ja
tapahtumia, jotta levottomuus ei valtaisi mieltäsi. Pitkästyt tavallista helpommin ellei mitään
tekemistä tai jotain haastetta ole välittömässä näköpiirissä. Koet olosi turvalliseksi aina kun saat olla
viemässä jotain asiaa eteenpäin ja siksi haet elämääsi jatkuvasti uutta tarkoitusta. Uskonnosta tai
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filosofiasta juuri sinä löydät käytännön sovellukset ja siksi tulet aina kulkemaan vähän enemmän
omia polkujasi.

Astro.fi
© Seppo Tanhua

Sivu 12/20

Luonneanalyysi
Malli

MERKURIUS
Käsittelen Merkuriusta kokonaan uudesta näkökulmasta, joka on avautunut minulle vetämieni
kokemuksellisten astrologian kurssien välityksellä. Huomasimme näillä kursseilla, että Merkuriuksen
merkki nousi sitä voimakkaammin esille, mitä hankalammassa tilanteessa ihminen oli oman
elämänsä kanssa. Hengen ja sielun todellinen tila jäi piiloon tietyllä tavalla korostuneen
kommunikoinnin taakse. Merkille tyypillinen itseilmaisu onkin nähdäkseni merkki hengen, sielun ja
materian välisestä ristiriidasta ihmisen sisällä. Toteutan seuraavan tulkinnan periaatteella: "miten
sinä valehtelet", ja jätän perinteiset tiedonvälittämiseen liittyvät ominaisuudet kokonaan pois.
MERKURIUS KAKSOSISSA
Omassa merkissään Merkurius on kuin kotonaan ja sinua onkin tavallista vaikeampi saada kiikkiin
merkityksettömistä lausunnoista ellei tiedä miten paljastat itsesi koskaan sitä myöntämättä. Vaikka
oletkin kaksosmaisesti jatkuvasti touhuamassa jotakin ja puhumassa jostakin jonkun kanssa, niin
aina kaikki ei suju piirustustesi mukaan. Silloin osaat tehdä kaikki asiat aivan poskettoman
monimutkaisiksi ja vaikeiksi. Ja varokoon nahkaansa se joka yrittää alkaa selvittämään
kehittelemääsi sotkua, sillä paljastaessaan piilopaikkasi tulee hän saamaan osakseen kylmän,
sanattoman halveksuntasi. Niinpä niin, sinun on parasta antaa hautautua mahdottomuuksiesi
keskelle aivan kaikessa rauhassa, sillä sehän on sinun keinosi päästä hetkeksi rauhassa miettimään
mikä sinulle on tärkeää ja mikä ei. Olet selviytymisen ja sopeutumisen mestari, joka selviää
parhaiten omillaan. Tämän tajuttuasi voit hyvällä omallatunnolla jättää muiden tyrkyttämät neuvot
omaan arvoonsa, vaikka ratkaisu ei olisikaan sinulle vielä valjennut. Näin pääset lopulta irti
tarpeestasi paeta itse luomiesi vaikeuksien viidakkoon heti kun joku tarjoaa sinulle apuaan ja
neuvojaan. Voit kuunnella tylsimmätkin neuvot kaikessa rauhassa ja tehdä sitten vaikka aivan
päinvastoin jos siltä tuntuu.
MERKURIUS 10. HUONEESSA
Puhumista, kommunikointia, oppimista ja sopeutumista hallitseva Merkurius uran, ammatin ja
sosiaalisen aseman huoneessa antaa puheellesi ja kaikelle ilmaisullesi voimakkaan ja luotettavan
sävyn. Voit päästä elämässäsi pitkälle pelkästään puhumalla, mutta ensin täytyy tietää mistä puhuu.
Ollessasi todella kiinnostunut jostakin asiasta pystyt antamaan sille niin vakuuttavan ilmeen ettei
kenellekään ehdi tulla mieleen asettaa sanojasi kyseenalaisiksi. Loistavan sopeutumiskykysi
ansiosta tarvitset sellaisen ammatin tai aseman, joka antaa sinulle jatkuvasti uusia haasteita. Rutiinit
tappavat luovuutesi ja vievät niin henkiset kuin fyysisetkin voimasi. Ota rohkeasti vastaan uusia
haasteita sillä olet niiden arvoinen.
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VENUS KAKSOSISSA
Uteliaisuus, leikkimielisyys ja sopeutuvuus ovat sinun suuria valttejasi kaikissa ihmissuhteissa ja
pystyt helposti yhdistämään täysin eri tilanteissa olevia täysin erilaisia ihmisiä toisiinsa.
Avoimmuutesi ja kykysi asettua toisen ihmisen asemaan synnyttävät välitöntä luottamusta, mistä
johtuen pääset nopeasti toisen ihon sisälle ja pystyt vaikuttamaan toisen ihmisen mielipiteisiin täysin
hänen huomaamattaan. Välitön herkkä läsnäolosi ilmenee ihmissuhteissa miellyttävänä
käyttäytymisenä ja erinomaisena joustavuutena sopeutua läheisten ihmisten vaatimuksiin.
Elävyytesi, ystävällisyytesi ja nuorekkuutesi kiehtoo voimakkaasti vastakkaista sukupuolta ja tunteet
vahvistuvat kun avaat suusi. Parhaat puolesi tulevat näkyviin keskusteluissa ja toiminnoissa, joiden
pohjalta moni olisi valmis uhraamaan elämänsä sinut saadakseen. Niinhän siinä sitten usein tuppaa
käymään, sinua kun ei voi omistaa. Parisuhteissasi olet yllättävän viileä kauniista ja romanttisista
sanoistasi huolimatta. Tunteesi eivät ulotu syvyyksiin ja ovat aina mielesi hallinnassa. Olet
sydämenasioissa tutkimusmatkailija, joka ei lopulta koskaan asetu kotisatamaan, vaan on valmis
löytöretkelle heti kun olosuhteet sen sallivat. Romanttisista puheistasi huolimatta toteutat
rakkauselämääsi osana suurempaa ja alati muuttuvaa kokonaisuutta, johon ei mahdu pitäviä
lupauksia.
Uskollisuuskäsityksesi poikkeaa suuresti normaalista käytännöstä, koska asetat täysin järkevästi
seksin omaan lokeroonsa, jolla ei ole mitään tekemistä todellisen rakkauden kanssa. Ihastut varsin
helposti outoihin ja eksoottisiin tyyppeihin ja olet aina valmis tutkimaan löytösi myös seksuaalisessa
mielessä. Sinulle tämä kaikki on varsin luonnollista ja pystyt helposti hoitelemaan kahta tai
useampaa kiintymystäsi samanaikaisesti, kunnes lopulta oivallat, että todellinen rakkaus ei pysty
jakaantumaan useaan kohteeseen ja että itse asiassa seksi on varsin tylsää ajanvietettä
keskinäisen harmonian värittämään elämänmenoon verrattuna.
Taiteellinen tyylitajusi on moderni ja aikaansa seuraava, eikä sinulle tuote mitään vaikeuksia seurata
ajassa liikkuvia virtauksia sinua kiinnostavilla alueilla. Osaat keskustella henkevästi aiheesta kuin
aiheesta ja seurasi onkin varsin kysyttyä oli sitten kysymys kirkolliskokouksesta tai grillijuhlasta.
Sinun on helppo saavuttaa hetkellinen into sisimmästäsi ja siirtää se etenkin puheeseen ja
kirjoittamiseen. Ammatillisessa mielessä tämä Venuksen asema suosii kaikkea sosiaalista
kanssakäymistä ja tukee loistavasti niin myyntityötä kuin kaikkia mahdollisia palveluammatteja.
SISÄINEN NAINEN (Mitä mies etsii naisesta)
Miehelle Venus sisäisenä naisena edustaa puhtaimmillaan ihannenaista miehen näkökulmasta
tarkasteltuna. Mitä heikommin mies uskaltaa kohdata oman arvomaailmansa ja itselleen tärkeät
asiat elämässä, sitä raivokkaammin mies pyrkii muokkaamaan kumppanistaan oman
naisihanteensa mukaisen kopion. Tämä ei kuitenkaan tule koskaan tyydyttämään miestä, sillä kopio
on vain kopio eikä sillä ole mitään todellista arvoa. Miehen naisihannetta vastaava nainen saa
osakseen vain halveksuntaa ja solvauksia. Mitä enemmän nainen vastaa miehen tietoisia odotuksia,
sitä kauemmas mies eksyy omasta sisäisestä arvomaailmastaan eli sisäisestä naisestaan ja sitä
kovempaa kohtelua tulee miehen odotukset täyttävä nainen saamaan osakseen, vaikkakin
alitajuisina reaktioina.
Miehen sisäinen nainen paljastaa itsensä tavassa, jolla mies yrittää houkutella naaraan
iskuetäisyydelle. Mies ei koskaan rakastu ihannenaiseensa vaan kuten sanottu jumalattareen, jonka
vetovoima tulee säilymään ikuisena mysteerinä niin miehelle kuin naisellekin.
VENUS KAKSOSISSA (Mitä sinä etsit naisesta)
Sinulla on Venus leikkisässä, tutkivassa ja rakkauden merkityksen kyseenalaistavassa Kaksosten
Astro.fi
© Seppo Tanhua

Sivu 14/20

Luonneanalyysi
Malli

merkissä. Koet sisäisen naisesi alati uusia rakkauden muotoja etsivänä, vapaana tutkijana jolla on
oikeus kartuttaa kokemuksiaan aina tilanteen salliessa. Esiinnyt naismaailmassa tällaisena
houkuttelevana, sitoumuksia tai lupauksia vaatimattomana mahdollisuutena, johon on turvallista
ihastua. Odotat rakastetultasi naiskuvasi mukaista, vapaata ja sitoutumatonta käyttäytymistä
saadaksesi sillä tavalla luvan omalle, vapautta kaipaavalle arvomaailmallesi. Ellet uskalla ottaa
menettämisen riskiä ja kunnioittaa omia nopeasti muuttuvia arvojasi et voi myöskään säilyttää
rakkauttasi naiseen johon olet ihastunut. Kukaan itseään kunnioittava nainen ei pidempään suostu
olemaan sinun pelinappulasi ja kaiken hyväksyvä turvapaikan antaja. Sinun on uskallettava sitoutua
siten, että samalla säilytät itselläsi vapauden elää omalla ennakoimattomalla rytmilläsi.
VENUS 9. HUONEESSA
Arvomaailmaa, mieltymyksiä ja rakkauden moni-ilmeistä maailmaa hallitseva Venus uskontojen,
filosofioiden ja totuuden etsimisen huoneessa tuo tullessaan melkoista seikkailunhalua ja optimismia
omaan rakkauselämääsi. Arvomaailmasi ei pysähdy haikailemaan sellaisia asioita, jotka ovat
aikaisemmin olleet sinulle tärkeitä. Etsit jatkuvalla syötöllä uusia kokemuksia ja vähintäänkin
kehittelet tutuksi käyneitä ideoita uuteen uskoon. Sinulle rakkaus on kuin jatkuvaa matkustamista
paikasta toiseen ja saatat kokea kaikkein syvimmät rakkaudentunteet juuri erilaisten loma- tai
kulttuurimatkojen yhteydessä. Tässä on olemassa sellainen vaara, että suhteesi alkaa levätä
yhteisten matkojen varassa, jolloin niistä auttamatta tuleekin tylsiä kertauksia. Sinä rakastat uusia
asioita, uusia filosofioita, liikkumista ja todennäköisesti myös lukemista ja jonkun tai joidenkin näistä
tekijöistä tulee kuulua sinun päivittäiseen elämääsi, jotta henkilökohtainen rakkauselämäsi voisi
kukoistaa.
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MARS KALOISSA
Marsin alkuperäinen symboli kuvaa materian ristiä painamassa henkeä kuitenkin sellaisella
ankaralla ehdolla ettei mitään voi tapahtua ilman hengen innoitusta. Mars kuvaakin parhaimmillaan
tekemisen puhtainta motiivia ja energian kohdistamista omaa henkistä kehitystä edistäviin asioihin.
Jokainen toteuttaa omaa elämäntehtäväänsä omalla tavallaan. Tämä merkkikuvaus kertoo Marsin
puhtaan idean ilman muun kartan vaikutuksia ja saattaa joiltakin osin tuntua sinuun sopimattomalta,
mutta lue tekstiä avoimella mielellä ja ole valmis löytämään uutta voimaa itsestäsi.
Marsin sijaitessa Kalojen merkissä asetat liian helposti tekemisesi motiiviksi muiden auttamisen,
jolloin energiasi ei enää riitä omien juttujesi menestykselliseen hoitamiseen. Kun ollaan
suunnittelemassa jotain uusia aluevaltauksia millä tahansa alalla pääsevät luovat ja kekseliäät
energiasi oikeaan ympäristöönsä ja saatat heittäytyä kehitystyöhön omaa voitto-osuuttasi
varmistamatta.
Sinulla tulisi olla aina riittävästi aikaa ja tilaa henkilökohtaisten suunnitelmiesi toteuttamiseen.
Ainutlaatuinen ja herkkä luovuutesi johdattaa sinut varmaan menestykseen heti kun pääset
toteuttamaan itseäsi ilman lähiympäristön asettamia rajoituksia tai sinulle hyödyttömiä
auttamisprojekteja. Läheistesi on vaikea aina tietää mistä päin tuulee, koska reagoit asioihin
alitajuisesti jopa paria päivää ennen kuin itsekään tiedostat mistä on kysymys. Tilannetta ei helpota
sekään, että olet salamaakin nopeampi aloittamaan ja päättämään asioita.
Seksuaalisesti tämä asema tuo tullessaan miehille melkoista epävarmuutta omasta roolista
aiheuttaen joskus koviakin suorituspaineita intiimiin käyttäytymiseen. Toisaalta tämä asema virittää
kosketuksesi äärimmäisen herkäksi ja kumppanisi tuntemuksia seuraavaksi jolloin
kosketusetäisyydelle pääseminen riittää valloituksen tekemiseen.
Kalojen merkin auttamishalu tuottaa sinulle ongelmia, koska sinun on äärettömän vaikea kieltää
apuasi keneltäkään. Voimasi saattavat ehtyä liiasta yrittämisestä hoitaa koko ystäväpiirisi
vaatimukset ja pyynnöt, joten kannattaa opetella sanomaan EI aina kun siltä tuntuu. Parasta vielä
oikein sylkäistä se pihalle ennen pienintäkään miettimistä, sillä sekunninkin hiljaisuus on sinulta
myöntymisen merkki. Kuvittelet, että sinulla on asiat paremmin kuin avunpyytäjällä ja koet
velvollisuudeksesi mennä korjaamaan naapurin vesihana vaikkei sinulla olisi sekuntiakaan vapaata
aikaa. Ota siis itseäsi niskasta kiinni ja opettele arvostelukyvyn arvokasta taitoa. Se kannattaa
takuulla.
SISÄINEN MIEHESI (Mitä nainen sinussa näkee)
Se miten mies toteuttaa omaa Marsenergiaansa on hänen jumaluutensa mittari. Nainen ei rakastu
miehen lihaksiin, vatsaan, penikseen tai saavutuksiin vaan aina tapaan, jolla mies toimii. Tämä tapa
toimia on miehen jumaluus ja juuri sitä nainen tulee aina jumaloimaan ja rakastamaan. Ei ole todella
suurtakaan merkitystä sillä mitä tekee vaan tärkeintä on, miten sen tekee.
Vaikka sinulla on Mars kaloissa niin sinusta ei oikein voi tietää oletko lintu vai kala. Sen verran
ailahtelevaa on sinun päivittäinen puuhastelusi. Olet kyllä hyvin ymmärtäväinen ja osaaottava
ihmisten ongelmien keskellä ja lupaat auttaa siinä sun tässä asiassa, mutta, toteutuspuoli pätkii
sitten senkin edestä. Saamattomuutesi lupausten täyttämisessä tulee ymmärrettäväksi kun
tiedostaa kosmisen tehtäväsi opetella toimimaan mahdollisimman puhtaasti intuition varassa.
Sinulle järjestys ja suunnitelmallisuus tulevat aina olemaan pahin mahdollinen kompastuskivi
elämäsi kaikilla osa-alueilla. Sisäinen soturisi ei kertakaikkiaan osaa kuunnella muun kuin intuition
ääntä ja niinpä sinäkin tulet koko elämäsi ajan opettelemaan järjenvastaisia toimintamalleja.
Ennemmin tai myöhemmin tulet huomaamaan että menestys seuraa sinua sitä paremmin mitä
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irrationaalisemmin pystyt toimimaan.
Suurin palveluksesi maapallolle ja ihmiskunnalle sekä tietysti itsellesi on antautua intuitiosi
johdettavaksi kaikilla elämän osa-alueilla. Koska lupaukset eivät kerta kaikkiaan sovi sinulle niin
ainoaksi vaihtoehdoksesi jää joko olla antamatta lupauksia tai rikkoa niitä, jotka olet antanut. Nainen
rakastuu sinussa herkkään ja ymmärtävään mutta samalla voimakkaaseen ja arvaamattomaan
mieheen. Sinulla on satumaiset eväät vastata naisen salaisimpiin haaveisiin, mutta eväät käyvät
vähiin heti kun alat rakentaa elämääsi naisen odotusten mukaiseksi. Olet vahvasti ehdolla
eläinradan hankalimmaksi puolisoehdokkaaksi, mutta nainen joka katsoo sinut vaivan arvoiseksi saa
kyllä monikertaisen palkkion toistuville pettymyksille joita sinä tulet hänelle uudelleen ja uudelleen
tuottamaan arvaamattomilla toimillasi.
MARS 6. HUONEESSA
Energian kohdistamista, motivaatiota ja toimintaa kuvaava Mars työn, velvollisuuksien ja itsestä
huolehtimisen huoneessa on omiaan tekemään sinusta ahkeran puurtajan ja jopa työnarkomaanin,
jonka on vaikea hyväksyä omia rajoitteitaan. Otat vastaan useampia tehtäviä ja asetat itsellesi
jatkuvasti suurempia odotuksia kuin mihin aikasi ja voimasi riittävät. Sinulla on taipumusta rakentaa
itsellesi tiukka aikataulu, jonka seuraaminen ei onnistu ilman kasvavaa stressiä. Kun mittasi sitten
on riittävän täysi ryhdyt yltiöpäisesti huolehtimaan itsestäsi vaikkapa kuntoilemalla ja järjestämällä
ajankäyttösi järkevälle mallille. Jonkun ajan kuluttua ajaudut kuitenkin uudelleen hankaluuksiin
ajankäyttösi kanssa. Loppuun palamisia tapahtuu ehkä kaikkein eniten tämän huonesijainnin
omaavilla ihmisillä. Omalta osaltasi voit tulla sinuiksi tämän taipumuksesi kanssa ja opetella
seuraamaan omaa väsymystäsi, joka ehdottomalla varmuudella osoittaa milloin olet ylittämässä sen
hetkiset resurssisi.
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NOUSUSOLMU JOUSIMIEHESSÄ LASKUSOLMU KAKSOSISSA
Useampien elämien ajan olet ollut kaksijakoisuuden kahlitsema, mikä on tulosta
päättämättömyydestäsi. Olet yrittänyt olla kaikkien mieliksi ja asennoitunut asioihin hyvin
pintapuolisesti. Arvostelukyvyssäsi ei juuri ole ollut hurraamista tietäessäsi, että on aivan
yhdentekevää kummalle puolelle asetut, koska et kuitenkaan antanut itseäsi kokonaan. Monien
elämiesi aikana persoonallisuutesi ei kokenut ainoastaan jakautumista, vaan se oli myös täynnä
kaikkien niiden kysymyksiä, joiden kanssa jouduit tekemisiin. Koska niin monet muovasivat
sisimpäsi rakennuskiviä, olisi ollut mahdotonta olla muuta kuin teeskentelijä. Tässä elämässä
rakastat aktiivista toimintaa. Jos joskus tunnet olevasi tiettyjen olosuhteiden vanki tai kiinnijuuttunut
johonkin, sinusta tulee hermostunut ja rauhaton. Olet aina yliohjelmoitu ja rasitat itseäsi, kun yrität
pysyä tasatahdissa lukemattomien yksityiskohtien ja ihmisten kanssa, jotka täyttävät elämäsi.
Sinulla on hyvin paljon tekemistä, mutta jokaisen päivän jälkeen sinusta tuntuu, kuin olisit eksynyt
päämäärästäsi.
Sinulta kuluu paljon aikaa hukkaan, koska alituiseen muutat mieltäsi, etkä tahdo saada asioita
päätökseen asti. Tarkoituksellisesti teet itsestäsi shakkinappulan toisille ja ajoittain sopeudutkin
hyvin toisten kanssa ja tunnet olevasi arvostettu ja kunnioitettu. Puhuessasi osaat omaksua sen
henkilön ulkomuodon, jonka sanoja esität ominasi (matkimiskyky).
Tämän kuunsolmuasetelman avainsana on: LUPAUS. Korkein elämäntehtäväsi on korkeamman
viisauden etsiminen. Noususolmusi kautta jousimiehessä sinun täytyy oppia, että ennen kuin voit
nähdä totuutta, sinun täytyy olla totuus. Tulet pääsemään pitkälle, kun opit puhumaan
korkeammasta ymmärryksestäsi käsin, sillä kaiken sen salainen merkitys, mitä sanot, näyttää
sinulle lopulta oman identiteettisi.
Lähinnä sinun tulee työstää pois jatkuvien banaliteettien, tyhjänpäiväisyyksien karma ja päätyä
oivallukseen, että osallistuminen juoruiluun ja lörpöttelyyn on suuri synti vapautta kohtaan. Tämän
jälkeen sinun tulee kääntyä pois pettävästä viisastelusta ja pyrkiä kaikkea todellista ja aitoa kohti.
Lopulta tulet huomaamaan, että vaikka lantilla on kaksi puolta, se on silti sama lantti. Tätä
näkemystä kehittämällä kykenet
lopulta muuttamaan hankitun tietämyksesi jumalaiseksi
viisaudeksi.
Tiettyä päämäärän suuntaa et löydä nuoruusvuosinasi. Usein saat sen vanhempiesi avustuksella
tai jonkun vanhemman ihmisen kautta, joka saattaa sinut oikealle tielle. Tämä tapahtuu tavallisesti
28 ikävuoden jälkeen. Tämän elämän kehitys vapauttaa sinut päättämättömyyden kahleista ja
suo sinulle sen sijaan väläyksen universaalista totuudesta.
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CHIRON, Haavoittunut parantaja
Chiron,
Kentauri,
edustaa
kokonaisvaltaisen tiedon ja viisauden periaatetta. Chiron,
arvoituksellinen sanansaattaja aurinkokunnassamme, löydettiin 1977 Saturnuksen ja Uranuksen
ratojen
välistä. Astronomien teorian mukaan Chiron ei ole aina kuulunut
meidän
aurinkokuntaamme ja joskus tulevaisuudessa se vielä palaa alkuperäiseen galaksiinsa. Kun
asteroidit toimivat transformaation välikappaleina persoonallisten planeettojen ja ulompien
sosiaaliskollektiivisten planeettojen välillä, toimii Chiron siltana kollektiivisen mielen ja galaktisten
ulottuvuuksien välillä.
Chiron on meille linkki kommunikointiin tietoisen todellisuuden ja planeettajärjestelmämme
ulkopuolella olevan älykkyyden kanssa. Mytologiassa Chiron oli kentauri, puoliksi ihminen ja
hevonen, joka liitetään shamanistiseen legendaan muodonmuuttajista. Hän tuli luonnon
alkuvoimaisten henkien kuningaskunnasta ihmisten kuningaskuntaan antamaan humaanista oppia
parantamisesta ja korkeammasta sivistyksestä. Hän opetti, kuinka voimme kommunikoida
kehojemme solutasolla ja luonnon ehdoilla käyttäen avuksi unia, eläin- ja kasvikuntaa, puita,
erityisiä kiviä ja metalleja sekä eläinsymboleja.
Chironin välitön vaikutus nykyaikana on nähtävissä shamanistisen tiedon elpymisenä ,
kokonaisvaltaisena terveydenhoitona ja sivistyksenä, jotka koetaan vallankumouksellisina
perinteisessä lääketieteessä. Chiron on myös haavoittunut parantaja, joka viestittää haavojemme
parantumistapahtumasta. Tämä prosessi antaa mahdollisuuden auttaa muita heidän
parantumiskriisiensä
kautta.
Eläytymällä
toisten
tuskaan Chiron syventää henkistä
ymmärrystämme luonnonlaeista.
Myyttisissä tarot korteissa Liz Greene yhdistää Chironin Tietäjän (Hierophant) korttiin sisäisenä
henkisenä opettajana. Yksi vesimiehen ajan tunnusmerkkejä on luopuminen luottamuksesta
ulkoisiin auktoriteetteihin ja sisäisen oppaan etsiminen.
Sijaitessaan perinteisen valtakoneiston, Saturnuksen, ja sisäisen intuition, Uranuksen, välissä
Chiron on läsnä aina käydessämme läpi henkisiä kriisejä, joissa sisäinen intuitiomme vaatii meitä
asettamaan kyseenalaisiksi perinteiset opit ja dogmit.
Chironin aktivoituminen yksilössä toteutuu tänä päivänä vaatimuksena valmistaa ihmiskuntaa
kohtaamaan universaalin, materiaalisen todellisuuden ulkopuolella olevan viisauden asettamat
vaatimukset. Hänen viestinsä mukaisesti voimme luonnon valtakunnan kautta löytää avaimen, joka
sallii yhteyden nykyisen kolmiulotteisen todellisuutemme ulkopuolelle.
Kartalla Chiron kuvaa kokonaisvaltaista näkökulmaa parantamiseen ja sivistykseen. Chironmainen
persoonallisuus on viisas yhteydessään konkreettiseen todellisuuteen ja voi koska tahansa
haastaa vakiintuneet ja rajoittuneet näkemykset. Chironin negatiivinen vaikutus ilmenee ahtaana ja
rajoittuneena ymmärryksenä, dogmien ja auktoriteettien kunnioituksena, itse epäilynä ja henkisenä
levottomuutena.
CHIRON VESIMIEHESSÄ
Vesimiehen merkissä sijaitessaan Chiron edustaa kosmisen tietoisuuden heräämistä ja omien
yksilöllisten oivallusten toteuttamista. Chiron toimii välittäjänä fyysisen ja kosmisen maailman
välillä. Nyt ollaan koko ajan siirtymässä Vesimiehen aikaan ja se tarkoittaa selvää kapinaa
vallitsevaa maailmanjärjestystä vastaan. Jokainen ihminen tuntee melkoista ahdistusta näinä
muutoksen aikoina, koska ei voi ymmärtää, mitä on tapahtumassa. Tässä yhteydessä Chiron
haluaa sanoa, ettei tarvitsekaan ymmärtää, sillä suuri kosminen rytmi huolehtii jokaisen ihmisen
oikealle paikalleen tavalla tai toisella. Miten me voisimme tajuta, millaisia muutoksia siirtyminen
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uuteen 2000 vuoden jaksoon pitää sisällään? Ainoa, mitä voimme tehdä, on ottaa kaikki muutokset
vastaan avoimin mielin ja pyrkiä sopeutumaan niihin parhaan kykymme mukaan. Halutessasi
vapauttaa sisäiset parantajan energiasi joudut melkoiseen tulikokeeseen. Ehtona nimittäin on oman
riippumattomuuden löytäminen ja kunnioittaminen, sillä muuten sinusta ei ole toimimaan Chironin
välikappaleena tässä kosmisessa kapinassa. Oppiessasi luottamaan itseesi niin paljon, että uskallat
luottaa myös muihin voit tulla huomaamaan, ettei kukaan ole sinusta riippuvainen. Puoliso, lapset,
ystävät, kaikki tulevat toimeen ilman sinuakin. Vasta tämä tietoisuus voi avata ovet niille
oivalluksille, joita Chiron tässä asemassa edellyttää.
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