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                        I.  JOHDANTO

     Joskus  kauan  sitten,  kun  kaikki  ei  ollut  niin
tieteellistä kuin nykyään, astrologia oli arvostettu,
ikivanhoihin  ja  kokemuksen  pohjalta  laadittuihin
periaatteisiin   pohjautuva   tutkimusala.   Oppineet
harjoittivat  sitä  saadakseen  syvällisemmän  käsi-
tyksen  niin  tulevaisuudesta  kuin  ihmissielustakin.
Kun Valistusaika koitti ja ihminen tiesi jo enemmän
maailmankaikkeuden  laeista,  näytti  jonkin  aikaa
siltä,  että  astrologian  kaltaisista  tutkimusaloista
sekä   muista   symbolisista   maailmankaikkeuden
kartoista oli tullut vanhanaikaisia - taikauskoista
hölynpölyä, joka johtaisi yhä tietämättömämpään
ja herkkäuskoisempaan aikakauteen. Maapallo ei
ollutkaan    pannukakku,    pahoja    henkiä    emme
saaneet manattua, emmekä koskaan lyijyä muutet-
tua   kullaksi,   mutta   panettelijoista   huolimatta
astrologia on yhä voimissaan. Se elää ja voi hyvin,
sen suosio kasvaa ja jälleen kerran se on älymystön
arvostama. Lisääntyneet tietomme psykologiasta ja
ihmisen   sisäisestä   luonteesta   ovat   tuoneet   sen
modernille aikakaudellemme. Oltuaan vuosisatojen
ajan tukahdutettuna ja naurunalaisena astrologia
on selättänyt vastustajansa ja todistanut pystyvänsä
tarjoamaan jotakin erittäin arvokasta nykyihmiselle
hänen yrittäessään oppia ymmärtämään itseään.

     Yhdistämällä    astrologisia    ja    psykologisia
näkemyksiä    kehittyneen    tietotekniikan    avulla
olemme   tässä   horoskooppianalyysissä   pyrkineet
tarjoamaan sinulle ainutlaatuisesti ja yksilöllisesti
laaditun astrologisen muotokuvan, jonka päämää-
ränä on tutustuttaa sinut paremmin itseesi. Tämä ei
ole ennustavaa astrologiaa vaan lähinnä psykolo-
gista astrologiaa, joka on kehitelty niin syvälliseksi
ja  hienostuneeksi  kuin  se  vain  on  mahdollista
tietokoneen  tulkitsemana.  Tietokone  ei  tietenkään
pysty korvaamaan kokenutta astrologia. Uskomme
kuitenkin sinun huomaavan, että tämä analyysi on
yllättävän perusteellinen ja tarkka tulkinta sinussa
vaikuttavasta monimutkaisesta dynamiikasta.

     Shakespeare  on  kirjoittanut,  että  maailma  on
suuri estraadi, jossa miehet ja naiset vain näyttele-
vät. Tavallaan syntymähoroskooppisi kuvaa yksilön
osaa, jota täydentävät lavasteet, muut roolihahmot
ja elämäsi ytimessä sijaitseva tarina. Pidä mieles-
säsi  tuo  vertaus  teatteriin  lukiessasi  astrologisen
muotokuvasi eri osia, sillä se saattaa auttaa sinua
ymmärtämään   kohtalon   todellisen   merkityksen,
siten kuin se astrologiassa käsitetään. Kohtalo ei
sijaitse     olemuksessasi,     joutuen     satunnaisten,
ennaltamäärättyjen  tapahtumien  vietäväksi,  vaan
se sijaitsee näytelmän henkilöissä, jotka edustavat
sinussa  olevia  syvimpiä  tarpeita,  ristiriitoja  ja
toiveita.  Kukaan  ei  voi  olla  muuta  kuin  oma
itsensä.  Jokainen  elämän  tapahtuma,  olkoon  se
vain vähäpätöinen ja ohikiitävä tai merkittävä ja
mullistava,  vaikuttaa  tavalla  tai  toisella  yksilön
luonteeseen.

                                      - - -

         II.  PSYKOLOGINEN TYYPPISI

     Jokaisen symtymähoroskoopissa näkyvä runsas
yksilöllisten    ominaisuuksien    joukko    asetetaan
eräänlaisen  luonteen  taipumuksen  taustakulissia
vasten. Tätä taipumusta voidaan kutsua psykologi-
seksi "tyypiksesi", sillä se on tyypillinen ja luon-
teenomainen tapasi suhtautua elämän eri tilantei-
siin.  Kukaan  ei  ole  alun  alkaen  kokonainen  tai
täydellinen. Jokaisella on vahvat puolensa, hyvin
kehittyneet ja hioutuneet sisäiset luonteenpiirteen-
sä, joiden avulla selviytyä haasteista, ristiriidoista
ja   ongelmista.   Niinikään   jokaisella   on   heikot
puolensa,   huonosti   kehittyneet,   laiminlyödyt   ja
vaikeat luonteenpiirteensä.

     Psykologinen tyyppisi ei pysy muuttumattomana
koko  elämäsi  ajan.  Meissä  jokaisessa  on  jokin,
kutsumme me sitä sitten alitajunnaksi, sisimmäksi
tai sieluksi, joka pyrkii tasapainoon ja täydellisyy-
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teen ja joka yrittää sisällyttää elämäämme kaikki
laiminlyömämme ja aliarvostamamme ominaisuu-
det  ja  luonteenpiirteet.  Tietyissä  elämän  käänne-
kohdissa tuntuu siltä kuin jokin sisin ydin, syvempi
ja  viisaampi  kuin  tietoinen  "minämme"  vetäisi
meitä  ristiriitatilanteisiin,  joiden  avulla  voimme
kehittää  heikkoja  alueitamme  ja  muuttua  siten
täydellisemmiksi    ihmisiksi.    Siksi    annammekin
seuraavissa  psykologista  tyyppiäsi  käsittelevissä
kappaleissa  joitakin  vinkkejä,  kuinka  voit  auttaa
tuota   sisäistä   liikettä   kohti   tasapainoisempaa
elämän  ulottuvuutta.  Ennemmin  tai  myöhemmin
elämä tekee sen puolestamme. Joskus on kuitenkin
antoisampaa ja helpompaa, jos toimimme yhteis-
työssä prosessin kanssa.

Kyky olla objektiivinen ja käyttäytyä
sivistyneesti

     Sinulla  on  selkeä,  voimakas  ja  objektiivinen
mieli.  Rakastat  totuutta,  ja  pyrit  rehellisyyteen
kaikessa toiminnassasi. Pidät aina järkeä ja peri-
aatteita parempana kuin kaaosta ja henkilökohtaisia
reaktioita.    Sisälläsi    on    kuitenkin    melkoinen
ristiriita, joka johtuu rationaalisen, etäisen henkesi
ja voimakkaiden, joskus musertavienkin tunteidesi
välisistä   ongelmista.   Luonnettasi   voisi   kuvailla
myös siten, että sinulla on taipumus elää omassa
päässäsi - koska se tuntuu sinusta turvallisemmalta,
sivistyneemmältä ja "kunnollisemmalta". Sydämesi
kuitenkin vastustaa usein sitä, miten sinun mielesi
mukaan "pitäisi" tuntea, mikä tekee olosi hämmen-
tyneeksi   ja   saa   sinut   tuntemaan   epämääräistä
syyllisyyttä siitä, että reagoit "huonosti" tai "itsek-
käästi".  Vaikka  et  ehkä  olekaan  älykkö  sanan
tavanomaisessa   merkityksessä,   olet   luonnostasi
nokkela ja osaat ilmaista hyvin ajatuksiasi. Sinulla
on vaikuttava kyky arvioida, harkita ja analysoida
erilaisia  tosiasioita  ja  ajatuksia  objektiivisesti  ja
oikeudenmukaisesti. Tämän vuoksi sinua luultavas-
ti    pidetään    avarakatseisena,    harkitsevana    ja
eettisenä  ihmisenä,  joka  ottaa  muiden  mielipiteet
huomioon. Olet myös suurenmoinen suunnittelija,

ja   pystyt   muuttamaan   kaaoksen   järjestykseksi
mielesi läpitunkevan voiman avulla. Haluat usein
salata sekä muilta että itseltäsi sen tosiasian, että
todelliset tunteesi antavat sinulle täysin erilaisen ja
paljon  subjektiivisemman  käsityksen  elämästä  ja
muista  ihmisistä.  Nuo  laiminlyödyt  tunteesi  ovat
kuitenkin  usein  aidommin  vastaanottavaisia  kuin
yleensä niin luotettava mielesi.

Objektiivisuus taistelee tunne-elämän
tarpeita vastaan

     Sinulla on joskus tapana arvostaa liikaa mielesi
kykyjä, minkä vuoksi saatat pettää omia tarpeitasi
ja  menettää  kosketuksen  sekä  siihen,  mikä  sopii
sinulle  henkilökohtaisesti,  että  siihen,  mikä  sopii
muille. Koska kiinnität huomiosi yleisiin ilmiöihin,
olet   usein   vaarassa   unohtaa   omat   olennaiset
tarpeesi, jotka voivat vaihdella tilanteesta toiseen.
Emotionaalinen luonteesi on voimakas, kypsymä-
tön  ja  äärimmäisen  herkkä.  Se  saattaa  ajoittain
masentaa sinua, tuoda sinussa esiin selittämättömiä
ärtyisyyden - tai vihanpuuskia tai yksinäisyyden ja
alakuloisuuden tunteen, jota et pysty analysoimaan
tai selittämään. Saatat myös sulkea silmäsi toiselta
sydämen valtakunnan ulottuvuudelta, jota pelkäät
paljon: tuolta salaperäiseltä kaipuulta jättää kaikki
taakseen   ja   kokea   rajattomampi   rakkauden   ja
tyyneyden maailma. Henkilökohtainen rakkaus ja
mystinen kaipuu asustavat käsi kädessä sisimmäs-
säsi.   Jos   voit   löytää   rohkeuden   tasapainottaa
valtavat henkiset kykysi avoimemmalla suhtautu-
misella  omaan  ihmisyyteesi,  huomaat,  että  tämä
läheinen yhteys avaa sinussa oven jollekin paljon
syvällisemmälle  ja  pohjattomammalle  -  ei  vain
rakkaudelle   yhteen   ihmiseen,   vaan   rakkaudelle
kaikkia  ihmisiä  sekä  itse  elämää  kohtaan.  Olet
rakentanut    huolellisesti    hallitun,    etäisen    ja
suvaitsevaisen  persoonallisuuden,  ja  olet  mestari
ymmärtämään muiden ihmisten näkökantoja. Mutta
tämä ulkoinen kuori on erittäin helposti särkyvä, ja
sinun  täytyy  kuluttaa  valtavasti  energiaa,  jotta
voisit  säilyttää  julkisivusi  silloin,  kun  todelliset
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tunteesi  kuplivat  pintasi  alla.  Käsityksesi  tunne-
elämästäsi saattaa olla vääristynyt ja liian kieltei-
nen. Ehkäpä ne arvot, joita vanhempasi kasvattivat
sinut kunnioittamaan, ovat vaikuttaneet siihen, että
tuomitset  jyrkästi  sisimmästäsi  kaiken  sellaisen,
mikä  ei  ole  täydellistä  tai  ihanteidesi  mukaista.
Pitkällä tähtäimellä olet kuitenkin paljon onnelli-
sempi  ja  tyytyväisempi,  mikäli  sallit  muidenkin
nähdä ja kokea valtavan herkkyytesi ja syvällisyy-
tesi.

     Yksi  luovimmista  tavoista,  joilla  voit  tutustua
paremmin omiin tunteisiisi, on halukkuus käyttää
enemmän  aikaa  ja  tilaa  tunteidesi  ilmaisemiseen
sellaisten  kanavien  kautta,  joiden  tiedät  olevan
turvallisia.   Tällaisia   kanavia   ovat   esimerkiksi
kirjoittaminen,      mielialojen      tai      tunnetilojen
maalaaminen, savesta muovaaminen tai tunteiden
ilmaiseminen  musiikin  tai  tanssin  avulla.  Nämä
erittäin henkilökohtaiset toiminnot, jotka tähtäävät
ainoastaan itsesi ymmärtämiseen eivätkä lainkaan
yleisön viihdyttämiseen, voivat auttaa sinua paitsi
tuntemaan  itsesi  paremmin  myös  ymmärtämään
sen,   että   tunteesi   ovat   aivan   yhtä   tärkeitä   ja
arvokkaita  kuin  ajatuksesikin.  Pyri  sanomaan  ei,
kun   tarkoitat   sitä.   Kun   "täytyisi"   ja   "pitäisi"
pääsevät   hallitsemaan   todellisia   tarpeitasi,   voi
tilanne johtaa vain siihen, että alat yhä enemmän
inhota ja vihata sitä, että sinun täytyy joka hetki
olla  sivistynyt  ja  järkevä.  Aivan  ensimmäiseksi
sinun täytyy oppia rakastamaan itseäsi ja olemaan
myötätuntoinen   itseäsi   kohtaan,   sillä   muutoin
humanitaarisuuden ja demokraattisuuden ihanteilla-
si  ei  ole  perustaa  todellisessa  elämässäsi.  Koska
pyrit  aina  ymmärtämään  asioita  mahdollisimman
avarakatseisesti ja selkeästi, sinulla on ainutlaatui-
nen     kyky     löytää     omista     henkilökohtaisista
ongelmistasi merkitystä ja mielekkyyttä, joka voi
puhutella myös muita ihmisiä ja vaikuttaa koko ih-
miskunnan  yleiseen  tilaan.  Sinulla  onkin  suuren-
moinen  lahja  tarjottavanasi  muille,  mikäli  vain
pystyt kohtaamaan oman sydämesi pelkäämättä.

Vahva todellisuudentaju rikastuttaa selkeää
mieltä

     Poikkeukselliset  mentaaliset  kykysi  yhdistyvät
realismiin  ja  terveeseen  arvostukseen  maailman
tosiasioita  ja  toimintatapoja  kohtaan.  Ajatuksesi
eivät karkaile abstraktien teorioiden ja filosofioiden
maailmaan, vaan pysyvät tiukasti kiinni todellisuu-
dessa.    Punnitset    jokaista    käsitettä    suhteessa
elämään  sellaisena  kuin  se  on.  Sinulla  on  hyvin
kehittynyt        organisointikyky,        suurenmoinen
talonpoikaisjärki ja huolellisesti, järjestelmällisesti
ja  ehkäpä  tieteellisestikin  harjoitettu  äly.  Pystyt
kohdistamaan  ja  keskittämään  henkisen  energiasi
sellaisiin    päämääriin,    jotka    on    mahdollista
saavuttaa,  ja  jotka  tuottavat  myös  tuloksia.  Olet
käytännöllinen idealisti ja sen vuoksi merkittävä ja
tehokas  uusien  menetelmien  ja  menettelytapojen
kehittelijä.  Saattaisit  menestyä  tutkijana,  tietoko-
neohjelmoijana, sosiologina tai lääketieteen alalla
sekä   muilla   sellaisilla   elämän   alueilla,   joilla
tarvitaan sekä kykyä ymmärtää pääperiaatteita että
taitoa   ottaa   huomioon   konkreettisen   maailman
rajoitukset.

     Syvimpänä     ongelmana     elämässäsi     säilyy
kuitenkin emootioiden hankala maailma. Talonpoi-
kaisjärkesi  ja  realismisi  voivat  yhdistyä  voimak-
kaasti korostuneeseen rationaalisuuteesi, jolloin et
enää  arvosta  sisäisen  maailman  tärkeyttä.  Saatat
kiistää kaiken sellaisen arvon, jota et voi nähdä,
koskettaa tai analysoida. Tämän seurauksena voit
alkaa kieltää omia tunteitasi, koska niiden voima
tuntuu sinusta uhkaavalta, ja erityisesti siksi, että et
pysty manipuloimaan tai hallitsemaan niitä. Et ota
sydäntäsi tarpeeksi vakavasti, etkä myöskään anna
elämässäsi tarpeeksi tilaa mielikuvituksellesi. Siksi
saatatkin  vähitellen  huomata,  että  loistava  älyn
maailmasi   alkaa   tuntua   tyhjältä   ja   merkityk-
settömältä.  Jotta  pystyisit  muodostamaan  parem-
man   suhteen   levottomiin   alitajuisiin   tunteisiisi,
sinun  täytyy  ehkä  antaa  enemmän  liikkumatilaa
mielikuvituksesi   leikkisälle   ja   lapsenomaiselle
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ulottuvuudelle.    Silloin    voit    ilmaista    vaikeita
mielialojasi    ja    emootioitasi    merkityksellisinä
mielikuvina.  Unien  öinen  maailma  voisi  tarjota
sinulle  hedelmällisen  ja  kiehtovan  tien  sisäiseen
elämääsi. Yritä joskus irrottaa katseesi maasta, niin
näet, että "sisäinen" on yhtä todellista kuin "ulkoi-
nenkin",  ja  että  "subjektiivinen"  on  aivan  yhtä
arvokasta    kuin    "objektiivinen".    Kun    pystyt
leikkimään lapsen tavoin, osaat myös nauttia paitsi
tosiasioiden ja ajatusten selkeästä maailmasta, jota
niin rakastat, myös tuosta elämän ulottuvuudesta,
joka asettaa sinulle niin monia haasteita, mutta joka
lupaa   kuitenkin   myös   antaa   paljon   -   ihmis-
sydämestä.

                                      - - -

               III.  LUONNE JA VARJO

     Yksi syvyyspsykologian tärkeimmistä saavutuk-
sista on ihmisen luonteen kaksinaisuuden paljasta-
minen  sekä  havainnot  siitä,  että  ihmisessä  on
tietoisuuden   ja   tiedostamattoman   muodostama
peruspolaarisuus.  Ihminen  koostuu  sekä  tutusta
"minästä", joka ajattelee, tuntee ja toimii omaksesi
tuntemalla tavalla että salatusta osasta - varjopuo-
lesta - joka sisältää persoonallisuutesi vähemmän
kehittyneet    piirteet.    Se    taistelee    arvostetusta
paikasta elämässäsi ja samalla se kuitenkin estää
sinua  olemasta  tyytyväinen  itseesi.  Tietoisen  ja
tiedostamattoman vuorovaikutus on kuin jatkuvasti
vaihtuvaa tanssia. Se muuttuu elämäsi eri vaiheissa
kohtaamiesi  paineiden  ja  haasteiden  mukaisesti.
Sisäisen    näytelmäsi    (josta    edempänä    lisää)
päähenkilöiden välinen jännitys on energianlähde,
joka tuo liikettä, päämäärän, ristiriitoja ja kasvua
elämääsi.  Sisälläsi  on  myös  muita  roolihahmoja,
tukihenkilöitä,   jotka   sekoittuvat   ja   riitautuvat
päähenkilöiden   kanssa   ja   tekevät   sinusta   sen
ainutlaatuisen yksilön, joka olet. Jos horoskoopis-
sasi näkyy voimakkaasti ylimääräisiä roolihahmo-

ja,  olemme  liittäneet  mukaan  myös  kuvauksen
heistä. Näytelty näytelmä valon ja varjon monimut-
kaisine   vuorovaikutuksineen   edustaa   kuitenkin
todellista yksilön kohtaloa.

Halu palvella korkeampia ihanteita hallitsee
näytelmäsi hahmoja

     Olet tavallinen ihminen, maallinen olento, mutta
et kuitenkaan halua tehdä aineellisesta todellisuu-
desta   elämäsi   ensisijaista   päämäärää.   Kaikkien
pyrkimystesi     taustalla     vaikuttaa     eräänlainen
omistautuminen sille, mikä on mielestäsi korkeam-
pi  todellisuus.  Mystiset  tunteet  eivät  kuitenkaan
yksinään  riitä  sinulle,  vaan  sinun  täytyy  pystyä
muuttamaan tuollainen omistautuminen käytännön
teoiksi. Olet jatkuvasti tietoinen siitä, että elämällä-
si on jokin tarkoitus, mutta et ole koskaan päässyt
selville siitä, mikä se on. Niinpä etsitkin päättäväi-
sesti  ja  tunnollisesti  teitä,  jotka  auttaisivat  sinua
selvittämään tuon vaikean kysymyksen ja paljastai-
sivat   sen   jumalaisen   suunnitelman,   jota   pyrit
toteuttamaan,  sekä  vapauttaisivat  sinut  fyysisen
inkarnaation   vankeudesta,   joka   toisaalta   tuntuu
raskaalta  taakalta,  mutta  jonka  kautta  voit  myös
osoittaa  käytännössä  sen,  miten  tärkeitä  henkiset
arvot ovat sinulle. Et ole kuitenkaan hengellinen
siinä mielessä, että tyytyisit paistattelemaan siinä
tunteessa, että olet omakohtaisesti kokenut olevasi
yhtä elämän kanssa, tai uskovainen siinä mielessä,
että menisit joka sunnuntai kirkkoon. Sinun täytyy
tehdä jotakin uskomuksillesi, sillä toiminta ja työn-
teko   ovat   paras   tapasi   ilmaista   rakkautta   ja
omistautumista - kohdistautuivat ne sitten toiseen
ihmiseen   tai   käsityksesi   mukaiseen   Jumalaan.
Hyvät teot ovat mielestäsi ihmisen sisäisen arvon
todellinen mittari ja olet vakaasti päättänyt olla sel-
lainen ihminen, joka käsityksesi mukaan on hyvä -
huolimatta siitä, että sinun pitäisi jatkuvasti yrittää
hillitä voimakkaasti aistillista ja itsekästä luonnetta-
si.
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Hengellisten ja maallisten pyrkimystesi
välinen ristiriita

     Fyysisen todellisuuden taustalla piilee merkityk-
sellisempi,  intuitiivisten  tuntemustesi  todellisuus,
joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä voit konkreet-
tisesti   aistiesi   välityksellä   havaita.   Koska   olet
käytännöllinen  ihminen,  ja  arkisten  tehtäviesi  ja
velvollisuuksiesi suhteen yleensä lähes pikkutark-
ka,  oli  sinulla  aiemmin  todennäköisesti  paljon
enemmän perinteisiä arvoja - kuten perheen koossa
pitäminen,    lasten    kasvattaminen    tai    melko
sovinnaisen ammatin valitseminen, jossa menestyit
epäilemättä hyvin luontaisen sitkeytesi, itsekurisi ja
organisointikykysi vuoksi. On kuitenkin todennä-
köistä,  että  jossakin  elämäsi  vaiheessa  merkityk-
settömyyden  ja  tyhjyyden  tunne  kasvoi  -  tai  se
tunne on vasta tulossa! - niin voimakkaaksi, että et
enää  pystynyt  uppoutumaan  maallisiin  tehtäviisi.
Niinpä etsintäsi ei ole aina ollut aktiivista, vaan olet
tavallaan  kokenut  kääntymyksen  -  ilmestyksen,
josta on tullut elämäsi tärkein asia. Ikään kuin olisit
yhtäkkiä  saanut  todistuksen  siitä,  mitä  olet  aina
aavistellut: että näennäinen todellinen maailma on
varsinaisen        ylipersoonallisen        todellisuuden
symboli.   Pyrit   alituisesti   kokemaan   tuota   yli-
persoonallista todellisuutta ja olet päättänyt omistaa
sille huomattavat käytännön kykysi.

     Olet  ihastunut  säännöllisiin  ruumiin  ja  mielen
harjoituksiin   kuten   mietiskelyyn,   joogaan   sekä
rukous-   ja   palvontarituaaleihin,   mikä   heijastaa
järjestelmällisyyden   ja   turvallisuuden   tarvettasi
sekä  pyrkimystäsi  ylimaalliseen.  Olet  niin  ikään
selvästi   altis   henkisten   johtajien   ja   mestarien
vaikutteille,  ja  epäilemättä  kahlaatkin  läpi  useita
koulukuntia  ja  esoteerisia  järjestelmiä.  Teet  sen
etenkin   siksi,   että   opit   parhaiten   välittömän
kokemisen kautta, mutta osittain myös siksi, että et
yleensä luota omaan intuitiiviseen näkemykseesi ja
olet sen vuoksi taipuvaisempi uskomaan (ainakin
jonkin aikaa) toisen ihmisen henkiseen auktoriteet-
tiin. Ylevien päämääriesi ohella saattaisi yksi avain

täyttymykseesi olla myös se, että uskoisit enemmän
omaan sisäiseen ääneesi, joka alun alkaen innosti
sinut lähtemään tuolle matkalle ja jolla on aivan
yhtä   paljon   näkemystä   tarkastella   jumalallisia
tekoja  kuin  muidenkin  ihmisten  sisäisillä  äänillä.
Niinpä   oletkin   erikoinen   sekoitus   synnynnäistä
hengellisyyden kaipuuta sekä sovinnaisuutta, joka
estää  sinua  harhailemasta  kovin  kauas  valmiilta,
hyväksi havaitulta polulta.

Halu kohota aineellisen elämän yläpuolelle

     Vaikutat jotenkin hämmentyneeltä ja alakuloi-
selta,  ja  sinulla  on  palava  halu  palata  johonkin
toiseen aikaan, paikkaan tai ulottuvuuteen, joka on
joskus ollut kotisi ja jonka haluaisit löytää uudel-
leen.  Toinen  jalkasi  on  ikään  kuin  aina  ulkona
konkreettisesta   elämästä   ja   toinen   silmäsi   on
suunnannut   katseensa   johonkin,   jota   sinun   on
vaikea   sanoin   kuvailla.   Tuo   jokin   muodostaa
kuitenkin suuren osan sitä ominaisuuttasi, joka saa
sinut    auttamaan    muita    merkittävällä    tavalla.
Osittain  tuo  hämmennyksesi  ja  neuvottomuutesi
johtuu  lapsuutesi  kokemuksista,  sillä  todennäköi-
sesti jouduit näkemään joko toisen tai molempien
vanhempiesi jatkuvaa surua tai uhrautumista. Olet
varttuessasi oppinut, että elämä ei ole hauskaa ja
että  sen  todellinen  merkitys  onkin  jotain  muuta.
Reagoit  äärimmäisen  herkästi  muiden  ihmisten
surullisuuteen,  ja  olet  taipuvainen  uhrautumaan.
Tuo  ominaisuutesi  liittyy  selvästi  haluusi  löytää
jumalallinen   todellisuus,   johon   voit   uppoutua.
Uskot, että "uhraamalla egosi" voit saavuttaa kor-
keamman  tietoisuuden  tilan,  ja  oletkin  toisinaan
taipuvainen aliarvostamaan omia tunteitasi ja itse-
tuntoasi, kun pyrit saavuttamaan tuon korkeamman
todellisuuden hyväksynnän. Koska et aina arvosta
itseäsi   tarpeeksi,   muiden   ihmisten   on   helppo
vaikuttaa   sinuun   hengellisissä   asioissa.   Sinun
täytyneekin oppia olemaan valikoivampi, eikä luo-
pua  niin  herkästi  omista  näkemyksistäsi.  Jos  et
usko   "egosi"   olevan   minkään   arvoinen,   miksi
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Jumalankaan  pitäisi  uskoa  sen  kelpaavan  mihin-
kään?

Usko elämän hyvyyteen ja merkityk-
sellisyyteen tekee sinusta joustavan ja
huumorintajuisen

     Synnynnäisestä käytännöllisyydestäsi huolimat-
ta   olet   myös   luontainen   filosofi.   Sinussa   on
nuorekkuutta  ja  leikkisyyttä,  ja  olet  vakuuttunut
siitä,  että  elämä  on  täynnä  älykästä  merkityk-
sellisyyttä, jos vain pystyt tulkitsemaan sitä, sekä
kasvuun    innostavia    oppitunteja,    joita    löytyy
kaikkein       vaikeimmistakin       elämäntilanteista.
Ajattelet usein, että "tästäkin voisi varmasti oppia
jotakin". Itse asiassa uskomuksiisi liittyy omituinen
ja  hieman  kieroutunutkin  piirre,  jonka  mukaan
kaikki  kokemukset  ovat  luultavasti  sitä  hyödylli-
sempiä sinulle, mitä kovempia ne ovat - ikään kuin
Jumala ajattelisi vain parastasi, mutta pitäisi huolen
myös siitä, että joudut tekemään sen eteen työtä
äärimmäisen  lujasti.  Olet  ainutlaatuinen  sekoitus
realismia - joka auttaa sinua kestämään kaikenlaisia
rajoituksia ja vaikeuksia - sekä uskoa siihen, että
elämä on pohjimmiltaan hyvää. Tuon uskon avulla
pystyt   muuttamaan   ongelmat   mahdollisuuksiksi
sekä    kohtaamaan    haasteet    optimistisesti    ja
joustavasti. Tiedät varsin paljon ihmisluonteesta ja
sinusta on ihanaa jaella hyviä neuvoja, vaikka et
itse osaakaan ottaa opiksesi muiden neuvoista, sillä
tiedät yleensä itse paremmin. Sinulla on maallisessa
mielessä  kykyä  menestyä  erittäin  hyvin,  vaikka
onkin  todennäköistä,  että  se  ei  kiinnosta  sinua.
Tämä johtuu osittain siitä, että olet syntynyt hyvä-
onniseksi etkä halua työskennellä paineen alla, ja
osittain siitä, että aineellinen hyvä ei itse asiassa ole
perimmäinen tavoitteesi. Sinulla on myös alituisesti
aktiivinen  ja  tiedonhaluinen  mieli,  joka  kyseena-
laistaa   jatkuvasti   kaiken.   Olet   todennäköisesti
erittäin  viisas,  vaikka  et  olisikaan  akateemisesti
ansioitunut,   sillä   elämä,   ja   etenkin   ihmisten
uskomusten   ja   toiveiden   maailma,   on   sinusta
mielenkiintoista ja tutkimisen arvoista.

Hengellisen omistautumisen kaipuu johtaa
haluun auttaa muita

     Sinussa  on  outoa  passiivisuutta,  ja  vaikutat
toisinaan  siltä  kuin  asuisit  fyysisessä  kehossa  ja
toimittaisit  arkisia  velvollisuuksiasi  huolellisesti,
mutta  tavallaan  et  kuitenkaan  eläisi  tässä  maail-
massa. Olet toisinaan hajamielinen ja luoksepääse-
mätön,  ikään  kuin  todellinen  persoonallisuutesi
olisi sukeltanut jonnekin syvyyksiin. Käytännölli-
syydestäsi      ja      luontaisesta      aistillisuudestasi
huolimatta sinut näyttää vallanneen voimakas halu
jättää   maailma   taaksesi   ja   vetäytyä   toiseen,
ylevämpään tai syvällisempään paikkaan. Saattaisit
kyetä     ilmaisemaan     epämääräistä     kaipuutasi
taiteiden avulla, kuten maalaamalla, muovaamalla
savea tai musiikin avulla, sillä sinussa on yhdisty-
nyt   ainutlaatuisella   tavalla   toisaalta   itsekuri   ja
toisaalta  valtava  mielikuvitus.  Riippumatta  siitä,
ilmaisetko  sisäisiä  kokemuksiasi  hengellisesti  vai
taiteellisesti,      on      persoonallisuuteesi      oudon
hajamielinen.   Odotat   pääseväsi   takaisin   kotiin,
jonka koet olevan jossakin muualla kuin konkreetti-
sessa     todellisuudessa.     Olet     kuitenkin     liian
käytännöllinen,   jotta   voisit   unohtaa   maailman
kokonaan.  Sinulla  onkin  tapana  ryhtyä  huolehti-
maan muista ihmisistä, koska muiden palveleminen
on sinusta luonnollinen tapa osoittaa rakkauttaan.
Olet   varsin   vaatimaton,   etkä   useinkaan   vaadi
vastiketta ponnisteluillesi.

     Olit lapsuudessasi todennäköisesti yksinäinen, ja
perheesi   oli   luultavasti   tukahduttanut   joitakin
vaikeita tunteita, jotka valtasivat sinut toisinaan ja
saivat  sinut  tuntemaan  itsesi  hämmentyneeksi  ja
levottomaksi. Olet yhä vieläkin joskus hämmenty-
nyt ja levoton, sillä aistit erittäin herkästi lähelläsi
olevien ihmisten mielialoja sekä salattuja tunteita ja
haluja   -   ja   jopa   suuremman   yhteisön,   kuten
kokonaisen kaupungin henkistä ilmapiiriä. Sinussa
yhdistyvät luontainen avoimuus alitajuntaa kohtaan
ja halu päästä eräänlaiselle jumalalliselle lähteelle,
jonne   voit   uppoutua.   Huolimatta   kelvollisesta
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ulkoisesta   olemuksestasi   nuo   piirteesi   tekevät
sinusta   varsin   eristäytyneen,   mikä   puolestaan
korostaa  tuota  outoa  kaksinaisuutta,  jossa  elät.
Tunteidesi  ilmaiseminen  taiteellisesti  voisi  auttaa
sinua huomattavasti, sillä olet herkkä, lahjakas ja
mielikuvituksekas ihminen, ja sinun on löydettävä
elämän syvällisempi tarkoitus, jotta voisit selviytyä
toisinaan niin hämmentävässä maailmassa.

Voimakkaat intohimot tekevät olosi
epämukavaksi ja vahvistavat ylevämmän
todellisuuden kaipuutasi

     Hengellisyyden kaipuusi ei ole ainoa syy siihen,
että haluat vetäytyä aineellisesta todellisuudesta tai
kohota  sen  yläpuolelle  omistautumalla  sisäiselle
lähteellesi. Pelkäät myös tavattomasti jotakin, joka
asustaa      sinussa      itsessäsi.      Vaistonvaraisella
luonteellasi on synkkä ja primitiivinen ulottuvuus,
ja   seksuaaliset   ja   emotionaaliset   tarpeesi   sekä
pyrkimyksesi hallita ja pitää ohjakset käsissäsi ovat
niin   voimakkaat,   että   toisinaan   ne   näyttävät
valtaavan  sinut  kokonaan.  Pelkäät  turhautumista,
hylätyksi tulemista ja avuttomuutta, sillä lapsuutesi
kokemukset   ovat   opettaneet   sinulle,   millainen
vähemmän     miellyttävä     puoli     on     sellaisilla
pakonomaisilla vaistonvaraisilla tarpeilla, jotka on
tukahdutettu ja jotka sitten tulevat pintaan peitetysti
ja tuhoisampina. Koko vaistojen valtakunta saattaa
sen vuoksi vaikuttaa sinusta joskus vihamieliseltä,
etkä  aina  ole  mielissäsi  aistillisen  luonteesi  elin-
voimaisuudesta ja mahdista.

     Niinpä  hengellisyydelläsi  on  kaksi  tarkoitusta.
Toisaalta se toteuttaa todellisen halusi saada yhteys
jumalalliseen  lähteeseen,  josta  löytyvät  elämäsi
korkeimmat arvot. Toisaalta hengellisyytesi auttaa
sinua pakenemaan synkkiä ja uhkaavia tunteita ja
tarpeita, jotka saattaisivat johdattaa sinut takaisin
lapsuuteesi - joka oli paljon vaikeampi kuin ehkä
ymmärrätkään - - sekä kohti inhimillisen kokemi-
sen  ulottuvuutta,  jota  et  usko  pystyväsi  käsit-
telemään     kovinkaan     hyvin.     Ennemmin     tai

myöhemmin sinun täytyy kohdata tuo valtakunta,
joka on mielestäsi alhaisempi, sillä et kuitenkaan
koskaan pääse täysin kohoamaan sen yläpuolelle,
koska   kehosi   ja   vaistojesi   toiminta   on   liian
voimakasta.   Sinun   pitäisi   ymmärtää,   että   tuo
valtakunta  on  suuri  lahja  ja  se  toimii  valtavan
myötätuntosi ja sisäisen voimasi lähteenä.

Pakenet häiritseviä tunteita ja vaistonvarai-
sia tarpeita

     Hengellisyyden tavoittelu on sinulle äärimmäi-
sen  tärkeää,  mutta  olet  myös  erittäin  aistillinen
ihminen: halusi ovat voimakkaat ja olet tavattoman
itsepäinen, ja sinua inhottaa, jos joku yrittää estellä
sinua jollakin tavoin. Sinun täytyy varoa, että et
käytä    idealismiasi    hyväksesi,    jotta    pääsisit
pakenemaan omaa eläimellistä luonnettasi, sillä et
koskaan tule kuulumaan niihin värittömiin ihmisiin,
jotka luovuttavat helposti sen vuoksi, että asialla ei
oikeastaan  ollutkaan  mitään  merkitystä.  Kaikki
asiat ovat sinulle tärkeitä, etenkin intiimit ihmis-
suhteet   sekä   niihin   liittyvät   vahvat   eroottiset
tunteet. Saatat olla sitä mieltä, että aistit pystyvät
aivan yhtä hyvin tuottamaan hengellisiä kokemuk-
sia  kuin  nuo  "suositummat"  kehottomat  olotilat,
joita   erilaiset   esoteeriset   koulukunnat   ja   opit
tavoittelevat. Mielestäsi täyttymykseen vievän tien
täytyy   jollakin   tapaa   pystyä   yhdistämään   ja
sisällyttämään   elämääsi   sekä   aistillisuutesi   että
luontaisen mystiikkasi. Sinulla on taipumus uskoa,
että  sinun  täytyy  luopua  useimmista  haluistasi,
koska  pelkäät  salaa  toteuttaa  niitä  ja  uskot,  että
niiden voimakkuus vie lopulta sinut mennessään.
Uhrautuminen   ei   kuitenkaan   loppujen   lopuksi
tyydytä  sinua,  sillä  vaistojen  varassa  toimivan
luonteesi  vietit  aiheuttavat  sinulle  vain  syvällistä
emotionaalista ja fyysistä ahdinkoa, jos tukahdutat
ne.   Niin   ikään   ne   aiheuttavat   masennusta   ja
negatiivisuuden  puuskia,  jotka  häiritsevät  pyrki-
myksiäsi kohota korkeammalle tietoisuuden tasolle.
Yritä olla oma itsesi ja kulkea rohkeasti sitä tietä,
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joka sopii juuri sinulle - elinvoimaiselle, fyysiselle
ihmiselle.

Maallisuutesi ja halusi kohota sen yläpuolel-
le aiheuttavat jännitystä

     Niinpä  monimutkaisessa  luonteessasi  yhdistyy
kaksi voimakasta äärimmäisyyttä: rikas aistillisuus
sekä voimakas halu löytää jumala, jonka olemas-
saolon pyrit todistamaan auttamalla muita ihmisiä
tavalla  tai  toisella  aineellisessa  elämässä.  Yrität
epäilemättä monin eri tavoin yhdistää nuo luonteesi
ääripäät, mutta et voi loppujen lopuksi uhrata niistä
kumpaakaan  ilman,  että  onnellisuutesi  ja  hyvin-
vointisi   joutuisivat   kärsimään.   Koska   arvostat
perinteitä     ja     järjestelmällisyyttä,     hengelliset
auktoriteetit ja ideologiat vetävät sinua puoleensa,
sillä ne näyttävät tarjoavan sinulle "hyvin merki-
tyn"  tien,  jota  on  helppo  seurata.  Hengellisissä
auktoriteeteissä   ja   ideologioissa   ei   ole   mitään
väärää, ja saatatkin olla tarpeeksi onnekas ja löytää
opettajan tai koulukunnan, jonka tunnet omaksesi.
Jos    kuitenkin    tulkitset    liian    kirjaimellisesti
tuollaisen  tien  oppeja,  ajaudut  ristiriitaan  omien
vaistojesi   kanssa,   jotka   väistämättä   vastustavat
liiallista   alistamista   ja   vaativat   paljon   tilaa   ja
ilmaisuvapautta.    Myöskään    kaiken    aineellisen
ihannointi  -  kuten  kauniiden  esineiden  ja  rahalla
saatavan mukavuuden - ei estä sinua tekemästä työ-
tä niiden arvojen eteen, joita todella pidät tärkeinä.
Sinun täytyy kuitenkin olla tarpeeksi yksilöllinen,
jotta voisit hyväksyä ilmiselvät ristiriitaisuutesi ja
luoda  sellaisen  elämäntavan,  joka  tekee  oikeutta
niin aistilliselle ja emotionaaliselle elinvoimaisuu-
dellesi kuin hengellisille pyrkimyksillesikin.

Varjopuolessasi on salattua itsekorostusta

     Vastakohtana voimakkaalle sisäiselle omistautu-
misellesi ja halullesi auttaa muita ja siten palvella
sitä, mikä on mielestäsi korkeampaa todellisuutta,
esiintyy     sisäisessä     näytelmässäsi     toinenkin
päähenkilö. Tuo hahmo sisältää kaikki ne piirteet,

jotka sinun on täytynyt jättää tietoisten arvojesi ja
tietoisen käyttäytymisesi ulkopuolelle, jotta voisit
elää niiden ylevien periaatteiden mukaisesti, joihin
uskot.  Varjopuolesi  ominaisimpia  piirteitä  ovat
voimakas  itsekeskeisyys  ja  keskittyminen  siihen,
millaisena muut sinut näkevät. Niinpä varjosi onkin
täydellinen   vastakohta   niille   hienostuneemmille
arvoille, joita pyrit toteuttamaan. Varjopuolesi on
kuitenkin     myös     valtavan     elinvoimainen     ja
energinen,  ja  onkin  tärkeää,  että  löydät  tavan
yhdistää   se   jokapäiväisen   elämäsi   raameihin.
Pelkkä työnteko ilman ajoittaista huvittelua tekee
ihmisestä  tylsän.  Saatatkin  olla  toisinaan  hieman
liian tunnollinen ja kiltti, jolloin spontaanisuutesi ja
huumorintajusi kärsivät. Jos tukahdutat tuon varsin
narsistisen varjopuolesi, saatat huomata, että se vai-
noaa sinua ulkoa käsin. Tällöin törmäät varjopuo-
leesi salaperäisesti yhä uudelleen niiden ihmisten
kautta, joissa sen piirteet näyttävät ruumiillistuvan.
Saatat kärsiä myös eräänlaisesta kateuden ja kaunan
aiheuttamasta masennuksesta, joka jäytää uskoasi
ja   pyrkimyksiäsi   auttaa   muita.   Sinulle   ei   tee
nimittäin   lainkaan   hyvää   kieltää   noin   tärkeä
persoonallisuutesi osa-aluetta.

Salattu kaipuu olla yleisön ihailema

     Mielenkiintosi       korkeampaa       todellisuutta
kohtaan ei estä sinua haluamasta yleisön ihastelua
osaksesi,  sillä  saat  sitä  ikään  kuin  sivutuotteena,
kun autat muita. Sinulla on taipumuksia näyttelijäk-
si  tai  näyttelijättäreksi,  sillä  unelmoit  salaa,  että
olisit eräänlainen jumalallisen sanoman ainutlaatui-
nen välittäjä. Aivan samalla tavoin kuin muinaiset
kreikkalaiset  näyttelijät  pitivät  itseään  Dionysos-
jumalan palvelijoina, jumalan sanoman kuolevaisi-
na lähettiläinä, näet sinäkin salaa itsesi välittäjänä,
jonka   kautta   ylipersoonallinen   tahto   ilmaisee
itsensä, toteutuakseen sitten ulkoisessa todellisuu-
dessa.    Vaikka    tietoinen    persoonallisuutesi    ei
yleensä näekään tuollaista mahtipontisuutta ja itse-
korostusta    (olet    tavallisesti    hieman    liiankin
vaatimaton,   vähättelevä   ja   itseäsi   halveksiva),
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varjopuolesi  käyttäytyy  kuin  metelöivä  jumalalli-
nen lapsi, joka on näkemyksiltään ainutlaatuinen,
muita   parempi   ja   asetettu   tavallisen   kansan
yläpuolelle, ja tuota kansaa sinun täytyy palvella
ikään kuin asemasi velvoittamana.

     Luovimmillaan  varjopuolesi  antaa  persoonalli-
suudellesi vetovoimaa ja karismaa, ja saavutat ih-
misten  luottamuksen  helposti,  koska  olet  todella
jotenkin erilainen, säteilevä ja elinvoimainen. On
kuitenkin    tärkeää,    että    suhtaudut    rehellisesti
sisäiseen    tarpeeseesi    saada    osaksesi    yleisön
suosiota ja rakkautta. Niin ikään sinun on opittava
vaatimaan    asianmukaista    palkkiota    käytännön
ponnisteluistasi. Muutoin on olemassa vaara, että
samaistut tiedostamattasi messiaan rooliin. Tällöin
varjopuolesi  ilmaisee  itseään  peitellysti,  jolloin
salatut  toiveesi  ja  halusi  hallita  muita  alkavat
synkentää  syvällistä  omistautumistasi  käsityksesi
mukaiselle     Jumalalle.     Olisit     todennäköisesti
onnellisempi,   jos   pyrkisit   kulkemaan   sellaista
hengellistä tietä, joka ei vaadi paljon nöyrtymistä,
sillä   silloin   voisit   ilmaista   yksilöllistä   tyyliäsi
joutumatta ristiriitaan muiden tahojen kanssa. Jos
kuitenkin pyrit kulkemaan liian kapeaa ja vaatima-
tonta   tietä   tai   seuraamaan   liian   itsevaltaista
esikuvaa sen sijaan, että kuuntelisit omaa sisäistä
ääntäsi,  alkavat  kateutesi  ja  mustasukkaisuutesi
muita  ihmisiä  kohtaan  vaikuttaa  sisimmässäsi  ja
johdattaa    turhautunutta    varjopuoltasi    etsimään
valtaa  manipuloivammilla  ja  vähemmän  viehättä-
villä keinoilla.

On tärkeää, että tunnustat sekä oman arvosi
että hengelliset pyrkimyksesi

     Niinpä  vastakohtana  yleville  periaatteillesi  ja
voimakkaalle    vastuuntunnollesi    muita    ihmisiä
kohtaan,     persoonallisuutesi     varjopuoli     vaatii
huomiota ja ihannointia osakseen. Se haluaa hallita
muita, mikä on itse asiassa vain eräs tapa vaatia
rakkautta  osakseen  -  lähinnä  yleismaailmallisella
eikä niinkään yksilötasolla. Sinulla on voimakas ja

intohimoinen luonne, jota yrität parhaasi mukaan
tukahduttaa,  koska  uskot  sen  olevan  itsekäs  ja
pelkäät, että muut ihmiset eivät hyväksy sitä - eikä
viime   kädessä   Jumalakaan.   Niinpä   tuollaisen
varjopuolen suhteen suurin ongelmasi onkin kateus,
sillä halveksit muissa ihmisissä sellaisia piirteitä,
joita  et  itse  uskalla  ilmaista  omassa  elämässäsi.
Saatat suhtautua tuohon kateuteen monella tavalla.
Yksi tyypillisimmistä tavoista reagoida on muuttaa
kateus päinvastaisiksi tuntemuksiksi, jolloin vajoat
tavallisesti alemmuudentunteeseen, ja omanarvon-
tuntosi horjuu. Toinen tyypillinen reagointitapa on
muuttua  tiedostamattasi  kriittiseksi  ja  tuhoisaksi
itseään  enemmän  esille  tuovia  ihmisiä  kohtaan,
jotka  eivät  pelkää,  että  muut  pitävät  heitä  itsek-
käinä. Yrität tällöin saada heidät tuntemaan itsensä
sinua    huonommiksi    ja    hengellisesti    alempi-
arvoisiksi. Tarvitset tilanteita, jolloin voit pöyhkeil-
lä hieman ja ilmaista tarvettasi tulla huomatuksi ja
ihailluksi,  tuntematta  kuitenkaan  syyllisyyttä  sen
vuoksi.    Ehkäpä    et    silloin    vahingoittaisikaan
tavoittelemiasi  yleviä  päämääriä,  vaan  edistäisit
niitä, koska olisit silloin onnellisempi ja aidommin
jalo ja pystyisit auttamaan muita ihmisiä spontaa-
nisti, eikä sinun tarvitsisi pakottaa itseäsi siihen.

Toinen tärkeä roolihahmopari

     Tähän mennessä esitellyt roolihahmot edustavat
perusteellisessa     vastakkaisuudessaan     sisäisen
näytelmäsi pääteemaa. Heidän lisäkseen syntymä-
kartallasi  on  toinenkin  ristiriitainen  pari,  joka
todennäköisesti   on   tunnistettavissa   elämässäsi.
Nämä   hahmot   esitellään   lyhyesti   seuraavissa
kappaleissa.

Täydellisyyden kaipuu

     Sinulle on erittäin tärkeää se, että kaikki - niin
ajatukset, esineet kuin ihmisten välinen kanssakäy-
minenkin    -    on    kaunista,    järjestelmällistä    ja
täydellistä.  Haluat  huolitellun,  siistin  ja  järjestel-
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mällisen   ympäristön,   kuten   myös   huoliteltuja,
siistejä  ja  järjestelmällisiä  ystäviä,  rakastajia  ja
kumppaneita. Jos sinä saisit päättää, koko elämä
olisi  huoliteltua,  siistiä  ja  järjestelmällistä,  sillä
pelkäät  ja  inhoat  kaikkea  alhaista,  brutaalia  ja
epäsiistiä. Platon kirjoitti, että 95% maailmankaik-
keudesta  on  järjen  hallinnassa,  ja  kiusalliset  ja
uppiniskaiset  5%  kaaoksen  vallassa.  Kun  joudut
vastakkain tuon 5%:n kanssa (jolla on paha tapa
hiipiä  esiin  estelyistäsi  huolimatta),  sinulla  on
taipumus joko kääntää täysin selkäsi sille tai ryhtyä
saattamaan sitä järjestykseen. Kiinnyt todennäköi-
sesti kauniisiin filosofioihin ja kauniisiin ihmisiin,
ja sinulla on tarve uskoa, että on olemassa korke-
ampi  järjestys  ja  aina  mahdollisuus  kehittyä.  Jos
olet taiteilija, et ole ikinä tyytyväinen luomuksiisi,
ja pyrit aina virheettömästi heijastamaan moittee-
tonta  sisäistä  näkemystäsi.  Vaikka  luovat  pyrki-
mykset eivät kiinnostaisikaan sinua, vaan toimisit
laskelmien,  teknologian  tai  tutkimustyön  parissa
(jotka sinun käsissäsi muuttuvat luoviksi pyrkimyk-
siksi),    tuot    mukanasi    taiteellista    näkemystä
kaikkeen, mitä kohtaat. Vertailet elämää automaat-
tisesti   sydämessäsi   olevaan   käsitykseen   siitä,
millaista  elämä  voisi  olla  ja  millaista  sen  pitäisi
olla, jos vain päästäisiin eroon tuosta 5%:sta.

     Et    halua    oleskella    sielun    syvyyksissä    ja
synkkyydessä, sillä liiallinen primitiivisyys loukkaa
sinua, ellei se sitten tule esiin eroottisessa kohtaa-
misessa, jonka ilmeinen karkeus sisältää omalaa-
tuista   kauneutta.   Vaikka   et   olekaan   hallitseva
ihminen,  et  pidä  siitäkään,  että  muut  ihmiset  tai
omat    häiritsevät    tunteesi    kontrolloivat    sinua.
Tuollaisilla tunteilla on tapana toisinaan karata ulos
takaoven   kautta   ja   häiritä   hyvin   järjestettyä
elämääsi.  Elämä  asettaa  sinulle  jonakin  päivänä
haasteen   tuon   huomiotasi   vaille   jääneen   5%:n
vuoksi - tuon pimeyden ja kaaoksen vuoksi, joka
menee aina yli ymmärryksesi ja välttyy sen vuoksi
puhdistamisyrityksiltäsi.     Vaikka     järjestys     ja
kauneus hallitsevatkin sisäistä maailmaasi, olet osa
luontoa, kuten kaikki muutkin elolliset olennot, ja

siten osittain eläin. Pystyt kuitenkin selviytymään
myös  tästä  vaikeasta  kysymyksestä,  koska  uskot
vahvasti järkeen sekä mielekkyyden ja tasapainon
lopulliseen voittoon.

Varjopuolesi intohimot ja vaistonvaraiset
tarpeet

     Herkän,   hienostuneen   ja   erittäin   esteettisen
luonteesi vastakohtana sinulla on varjopuolesi, joka
sisältää kaikki ne karkeammat ominaisuudet, jotka
olet   sulkenut   tietoisten   arvojesi   ja   tietoisen
käyttäytymisesi ulkopuolelle, jotta voisit säilyttää
kauniin, harmonisen ja järjestelmällisen elämäntyy-
lisi.    Varjopuolesi    ei    ole    lähimainkaan    niin
hienostunut   kuin   sinä.   Se   on   täynnä   raakaa
intohimoa  ja  aggressiivisuutta,  se  on  raakuuteen
saakka  suorasukainen  ja  ääriään  myöten  täynnä
elinvoimaa. On erittäin vaikea yhdistää tuollaisia
ominaisuuksia tyyliteltyyn ja järkevään elämänkat-
somukseesi, sillä kammoksut kaikenlaista julmuutta
ja rumuutta. Et sinä eikä kukaan muukaan pysty
koskaan  olemaan  täydellinen  ja  se,  mikä  sinusta
toisinaan on rumaa ja arvotonta, saattaa itse asiassa
sisältää   sellaisia   ominaisuuksia,   joita   tarvitset
erittäin  kipeästi.  Varjopuolesi  pystyy  antamaan
sinulle  sitä  lujuutta  ja  sinnikkyyttä,  jota  sinulta
toisinaan puuttuu hauraan ja ylimaallisen herkkyy-
tesi vuoksi.

     Jos    antaisit    varjopuolesi    ilmaista    itseään
vapaammin    arkielämässäsi,    saattaisit    huomata
nauttivasi    olostasi    paljon    enemmän.    Ehkäpä
vieläkin  tärkeämpää  on,  että  varjopuolesi  pystyy
antamaan  sinulle  enemmän  itsevarmuutta  niillä
elämän    alueilla,    joilla    yleensä    tunnet    olosi
vaivautuneeksi - noita alueita ovat seksuaalisuutesi
ilmaiseminen  ja  fyysisen  arvosi  tunnustaminen.
Yrität jatkuvasti puhdistaa psyykettäsi ja tehdä siitä
kauniimman.   Sinun   pitäisi   ehkä   huomata,   että
eläimellinen puolesi on omalla tavallaan kaunis ja
arvokas. On erittäin väsyttävää kuvitella seisovansa
jatkuvasti   marmorialustalla   ja   käyttäytyä   sen
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mukaisesti.  Yhtä  uuvuttavaa  on  muuttaa  elävä
mielesi kuin geometriseksi kuvioksi. Varjopuolella-
si on hallussaan avain kykyysi rentoutua ja nauttia
elämästä, muista ihmisistä ja itsestäsi sellaisenaan,
vikoineen kaikkineen.

                                      - - -

         IV.  PERHE- JA SUKUTAUSTA

Perheen ja suvun uskomukset ja psykologi-
nen perintö

     Vaikka  oletkin  yksilö,  on  sinulla  myös  tietty
perhe- ja sukutausta. Suku on kuin elävä organismi,
jolla  on  tiettyjä  perinnöllisiä  piirteitä,  ja  nämä
piirteet siirtyvät suvun sisällä sukupolvelta toiselle.
Jokainen perhe ja suku sisältää oman, aivan erityi-
sen yhdistelmänsä psykologista dynamiikkaa sekä
tietyn  tunneilmaston.  Tämä  tunneilmasto  oli  se
maaperä,     johon     orastava     persoonallisuutesi
ensimmäiseksi  juurtui.  Niinpä  sisälläsi  vaikuttaa
erilaisia  malleja,  uskomuksia  ja  asenteita,  jotka
olet imenyt perhe- ja sukutaustasi psykologisesta
maaperästä.    Käyttääksemme    jälleen    vertausta
teatterista: henkilöhahmot sisäisessä näytelmässäsi
ovat sinänsä ainutlaatuisia, mutta jokainen niistä
kantaa perheesi ja sukusi perimää.

     Astrologia ei voi kertoa meille mitään biologi-
sesta  perimästä,  mutta  se  voi  sen  sijaan  kertoa
paljonkin psykologisesta perimästä. Tämä perimä
kulkee suvuissa perintönä yhtä lailla kuin punaiset
hiukset   tai   siniset   silmät.   Se   ilmenee   syvälle
juurtuneissa   asenteissa,   ja   se   vaikuttaa   usein
salaisilla,     tiedostamattomilla     tasoilla,     joista
perheen  tai  suvun  yksittäiset  jäsenet  eivät  ole
yksilöinä edes tietoisia. Perheen ja suvun uskomuk-
set kulkeutuvat sukupolvelta toiselle yhtä varmasti
kuin tyypilliset kasvonpiirteet. Tässä yksi esimerkki
suvun uskomuksista: "Kaikki tämän suvun miehet

ovat  aina  olleet  yritteliäitä  ja  menestyviä."  Tai:
"Kaikki  tämän  suvun  naiset  ovat  saaneet  pettyä
miehiinsä." Tällaisia uskomuksia ei tarvitse lausua
ääneen   tai   edes   hyväksyä,   sillä   ne   siirtyvät
sukupolvelta toiselle alitajuisesti, ja niitä välitetään
lukuisilla, hienovaraisilla ja sanattomilla keinoilla.
Niinpä   poikalapsi,   joka   syntyy   "menestyvien"
miesten sukuun, saa perinnökseen joukon odotuk-
sia, joihin hän vastaa oman luonteensa ja omien
sisäisten     malliensa     mukaisesti.     Vastaavasti
tyttölapsi,    joka    syntyy    "pettyneiden"    naisten
sukuun,  saa  perinnökseen  tiettyjä  ihmissuhteita
koskevia    asenteita,    jotka    vaikuttavat    hänen
myöhempään elämäänsä, ellei hän tule tietoiseksi
tästä valmiista sisäisestä käsikirjoituksesta.

     Koska  perhe-  ja  sukutaustasi  on  kiinteä  osa
elämäntarinaasi, se näkyy myös syntymähoroskoo-
pissasi. Astrologia voi tarjota monia merkittäviä ja
hyödyllisiä   näkemyksiä   tältä   elämän   alueelta.
Sinulla on enemmän tai vähemmän vapautta tehdä
valintoja elämässäsi - kaikki riippuu siitä, kuinka
tietoinen  olet  oman  luonteesi  ja  sukusi  perimän
välisestä   vuorovaikutuksesta.   Myös   vanhempasi
näkyvät horoskoopissasi, eivät tietenkään todellisi-
na  kolmiulotteisina  ihmisinä,  vaan  pikemminkin
kuvina, jotka edustavat jotakin tiettyä teemaa tai
asenteiden   joukkoa.   Nämä   isä-   ja   äitikuvat
vaikuttavat  siihen,  millaisina  näet  äitisi  ja  isäsi,
miten he toimivat malleina omassa psyykessäsi, ja
miten  he  tukevat  tai  vastustavat  oman  sisäisen
näytelmäsi   kehittymistä.   Perhe-   ja   sukutaustan
voimaa ei koskaan pitäisi aliarvioida, sillä se ei ole
menneisyyttä. Se on elävää todellisuutta meissä jo-
kaisessa. Runoilija Rainer Maria Rilke on kirjoitta-
nut:  "Älä  koskaan  kuvittele,  että  kohtalo  olisi
mitään enempää kuin tiivistymä lapsuudesta."

Naisen kartassa näkyvä isäkuva

     Isä ei ole ainoastaan todellinen ihminen, hän
kuvaa  myös  sitä  sisäistä  mallia  tai  näkökulmaa,
joka värittää asennettasi elämään. Syntymähoros-
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koopissasi   näkyvä   isäkuva   edustaa   sen   vuoksi
kolmea eri asiaa.
     Ensinnäkin,  se  heijastaa  omakohtaista  käsi-
tystäsi niistä ominaisuuksista, jotka olivat mielestä-
si   hallitsevimpia   suhteessasi   isääsi   tai   siihen
henkilöön, jolla oli isän rooli lapsuudessasi.
     Toiseksi, se kuvaa sitä, mitä miehisyys merkitsee
sinulle.   Isäsi   oli   nimittäin   ensimmäinen   mies
elämässäsi. Siksi hänellä oli voimakas tiedostama-
ton vaikutus toisaalta siihen, mitä etsit mieskump-
paneistasi ja miten suhtaudut miehiin yleensä, ja
toisaalta siihen, miten ilmaiset persoonallisuutesi
miehistä ja päämäärätietoista puolta.
     Kolmanneksi,  se  kuvaa  omia  sisäisiä  isällisiä
ominaisuuksiasi: kuinka järjestät ja rakennat oman
elämäsi, millaisina näet omat päämääräsi ja miten
pyrit niihin, kuinka ilmaiset ja ohjaat tahtoasi, ja
kuinka    muodostat    omat    eettiset    sääntösi    ja
ihanteesi.

Isän psykologinen poissaolo johtaa suruun
ja hämmennykseen

     Syntymähoroskoopissasi  näkyvä  subjektiivinen
isäkuvasi  on  salaperäinen  ja  monimutkainen.  Et
tuntenut isääsi vakaana ja kannustavana ihmisenä -
joko siksi, että hän ei ollut fyysisesti läsnä, tai siksi,
että koit hänen persoonallisuutensa liian etäiseksi,
heikoksi,  torjuvaksi  tai  surulliseksi,  jotta  olisit
voinut saada yhteyden hänen todellisiin tunteisiinsa
ja   luonteeseensa.   Eräässä   mielessä   sinun   on
täytynyt  luopua  aidosta  ja  läheisestä  suhteesta
isääsi.   Siksi   kaipaatkin   sisimmässäsi   haikeasti
jotakin   sellaista,   mistä   tunnet   jääneesi   paitsi.
Tuohon  kaipuuseesi  yhdistyy  voimakas  taipumus
muodostaa  psykologisesti  poissaolleesta  vanhem-
masta ihanteellinen ja mystinen kuva, ja oikeuttaa
hänen luoksepääsemättömyytensä syyttämällä itse-
äsi.    Varhainen    isäsuhteesi    aiheuttaa    sinulle
luultavasti  melkoista  sisäistä  hämmennystä  oman
merkittävyytesi suhteen, ja sinulla on aikuisiälläsi
taipumus antaa muiden ihmisten toimia salaisesti
omanarvontuntosi tuomareina.

Isänkorvikkeen kaipuu

     Koska kokemuksesi isästäsi on ollut katkera ja
täynnä pettymyksiä, on monia ominaisuuksia, jotka
sinun  on  täytynyt  hankkia  omien  kokemustesi
kautta. Merkityksellisintä on, että sinun on varhais-
en uhrauksesi vuoksi täytynyt oppia olemaan isä
itsellesi, löytää sisäisiä voimavaroja, jotka antavat
sinulle   tarvitsemaasi   kunnianhimoa,   tahtoa   ja
päättäväisyyttä  ilmaista  kykyjäsi  ja  saada  niiden
avulla aikaan jotakin arvokasta. Koska sinulla ei
lapsuudessasi  ollut  voimakasta  ja  vakaata  miehi-
syyden  mallia,  joudut  jatkuvasti  kamppailemaan
sitä  taipumustasi  vastaan,  joka  saa  sinut  vain
ajautumaan eteenpäin ja toivomaan, että joku tai
jokin   -   ehkäpä   jonkinlainen   isän   korvike   -
laskeutuisi  taivaankannelta  ja  antaisi  sinulle  sen
vauhdin  ja  voiman,  jota  tarvitset  saavuttaaksesi
päämääräsi.    Tuollaiset    isän    korvikkeet    ovat
väistämättä osoittautuneet pettymyksiksi. Isäkuvasi
antaa  sinulle  haasteen,  joka  sinun  täytyy  ottaa
vastaan  omien  voimiesi  avulla.  Kun  painiskelet
tämän    ongelman    kanssa,    huomaat    pystyväsi
helposti luopumaan syvälle juurtuneesta surumieli-
syydestäsi  ja  pettymyksestäsi,  ja  alat  nähdä  isäsi
herkkänä ja erehtyväisenä ihmisenä, eikä enää sinä
puolijumalaisena hahmona, joka on jollakin tasolla
hylännyt sinut.

     Tällöin isäkuvasi luovempi ulottuvuus voi alkaa
vaikuttaa sisimmässäsi, sillä varhainen kokemukse-
si  isästäsi  voi  avata  monia  ovia  ja  tasapainottaa
pettymyksen tunnettasi. Se kaipaus, jota fyysisesti
tai  henkisesti  poissaollut  isäsi  on  saanut  sinut
tuntemaan, on itse asiassa oma haluasi saavuttaa
sellaisia  henkisiä  arvoja,  joiden  mukaisesti  voisit
elää. Ihannoidun isäkuvasi taustalla piilee jumalal-
linen  isä.  Niinpä  uhrauksesi  on  luovaa,  sanan
syvällisemmässä  merkityksessä  -  "pyhänä  uhrau-
ksena" - sillä olet salaperäisesti saavuttamattoman
isäsi kautta perinyt syvällisen herkkyyden aistia yli-
persoonallista   maailmaa.   Kun   vuodet   vierivät,
saatat   huomata,   että   etsimäsi   isä   on   sittenkin
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saavutettavissa   -   mielikuvituksesi   ja   henkisen
elämäsi elinvoimaisuutena ja rajattomuutena.

Naisen kartassa näkyvä äitikuva

     Äiti, kuten isäkään ei ole ainoastaan ihminen.
Hän symboloi myös erästä elämäsi keskeistä peri-
aatetta ja sitä sisäistä dynamiikkaa tai näkökulmaa,
jonka kautta asennoidut omaan elämääsi. Syntymä-
horoskoopissasi   näkyvä   äitikuva   edustaa   siksi
kolmea eri asiaa.
     Ensinnäkin, se on omakohtainen kuvaus niistä
ominaisuuksista, jotka hallitsivat suhdettasi äitiisi.
Tunnistat niistä monia, mutta jotkut saattavat olla
myös yllättäviä, sillä ne eivät kuvasta ainoastaan
äitisi ulkoista käytöstä, vaan myös hänen sisäistä
elämäänsä. Ne kuvastavat siis sitä puolta hänestä,
jota hän ei ole koskaan ilmaissut. Tämän vuoksi
noilla  sisäisillä  ominaisuuksilla  on  ollut  valtava
vaikutus sinuun.
     Toiseksi, horoskooppisi äitikuva on kuvaus siitä,
mitä naisellisuus merkitsee sinulle - miten suhtau-
dut itseesi naisena ja miten koet muut naiset.
     Kolmanneksi,    se    kuvaa    omia    "äidillisiä"
ominaisuuksiasi: kykyäsi ravita ja hoivata itseäsi ja
muita,  turvallisuuden  tunnettasi  ja  luottamustasi
siihen,  että  loppujen  lopuksi  kaikki  elämässäsi
kääntyy  parhain  päin.  Äitikuvasi  ilmentää  myös
kykyäsi antaa ajan ja tapahtumien kulkea, ja tietää
vaistomaisesti,  milloin  pitää  odottaa  ja  hyväksyä
viisaasti elämän mukanaan tuomat tilanteet.

Hahmo, jolla on voimakkaita emotionaalisia
tarpeita

     Syntymähoroskoopissasi  näkyvä  subjektiivinen
äitikuvasi on voimakas ja läpitunkeva. Lapsuudes-
sasi   äitisi   oli   luultavasti   isääsi   hallitsevampi
psykologinen   vaikuttaja,   vaikka   hän   ulkoiselta
käytökseltään   vaikuttikin   alistuvammalta.   Äitisi
voima  oli  juurtunut  emotionaaliselle  tasolle,  ja
hänellä oli kyky vaikuttaa lapsuutesi tunneilmapii-
riin omilla mielialoillaan ja etenkin sen kautta, mitä

hän jätti sanomatta ja tekemättä. Riippumatta siitä,
millaiset  estot  ohjailivat  hänen  käyttäytymistään,
hän  oli  todennäköisesti  sydämeltään  kiihkeä  ja
emotionaalisesti    vaativa    nainen,    joka    kykeni
olemaan    tavattoman    uskollinen,    mutta    myös
tavattoman  vihainen,  mikäli  häneltä  kiellettiin  se
emotionaalinen ravinto, jota hän vaati.

Tyytymättömyys, turhautuneisuus ja
kaunaisuus

     Tähän    äitikuvaan    sisältyy    erittäin    suurta
luovuutta,  sillä  se  edustaa  runsaita  ja  syvällisiä
tunteita sekä valtavaa sitkeyttä ja kykyä uhrautua
pettymyksistä  huolimatta.  Sisimmässäsi  asustavat
pettymykset    antavat    sinulle    valtavaa    sisäistä
voimaa ja rohkeutta. Ongelmana on, että äitisi oli
todennäköisesti    erittäin    onneton,    eikä    saanut
emotionaalisia tarpeitaan tyydytettyä, minkä vuoksi
hän  tunsi  sisimmässään  suurta  kaunaa  ja  jopa
masennusta tai epätoivoa. Mitä paremmin hän oli
naamioinut   nuo   tunteensa,   sitä   syvemmin   ne
vaikuttavat sinuun, sillä saatat tuntea sisimmässäsi
käsittämätöntä,  mutta  voimakasta  epäluottamusta
elämää ja rakkautta kohtaan - etenkin silloin, kun
on   kysymys   rakkaussuhteista,   joissa   vaaditaan
sitoutumista.  Äitisi  oli  luultavasti  pettynyt  avio-
liittoonsa,  mikä  on  vaikuttanut  sinuun  siten,  että
odotat  tiedostamattasi  joko  kumppanisi  tai  itsesi
kokevan  murhetta,  surua  ja  pettymyksiä  kaikissa
tärkeissä  ihmissuhteissa.  Sinun  täytyy  tarkastella
rehellisesti ja myötätuntoisesti tuota äitisi synkem-
pää ulottuvuutta, sillä muutoin on olemassa vaara,
että viet tuon perityn katkeruuden mukanasi omiin
suhteisiisi. Sinulla on toisinaan taipumus suuttua ja
loukkaantua ilman todellista syytä. Samalla saatat
vältellä syvällistä sitoutumista, koska pelkäät, että
muutut  äitisi  kaltaiseksi,  tai  että  kumppanisi  on
samalla tavoin tuhoava kuin äitisi, joka käytti muita
perheenjäseniä tiedostamattomasti omana voiman-
lähteenään etsiessään tarkoitusta omalle elämälleen.
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     Jos pystyt ymmärtämään, että syvälliset tunteet
eivät välttämättä aiheuta tuskaa ja turhautumista, ja
että  äitisi  halusi  jollakin  hänen  itsensä  parhaiten
tuntemalla tasolla pysyä tuossa tilanteessa, joka teki
hänet  onnettomaksi,  voit  myös  oppia  luottamaan
omiin   voimakkaisiin   emotionaalisiin   tarpeisiisi.
Syvät tunteesi ovat lahja eivätkä kirous, eivätkä ne
johdata  sinua  murheeseen  heti,  kun  alat  luottaa
toiseen  ihmiseen.  Kun  pystyt  erottamaan  omat
elämänkokemuksesi   voimakkaasta   äitikuvastasi,
voit alkaa hyödyntää positiivista ulottuvuutta tuosta
piirteestä, joka on yhteinen sinulle ja äidillesi. Voit
ammentaa   siitä   sydämen   voimaa   ja   syvällistä
myötätuntoa toisten tuskaa kohtaan.

     Syntymähoroskoopissasi     näkyy     vielä     yksi
hahmo, joka on tietyllä tavalla ristiriidassa aikai-
semmin esitetyn äitikuvasi kanssa.

Kahlitun hengen piilevä räjähdysalttius
Äidilläsi oli varjopuoli, joka on varsin eri-
lainen kuin se emotionaalisesti riippuvainen
ja sovinnainen ihminen, jonka sait kokea
tietoisesti omassa lapsuudessasi. Hän omasi
myös voimakkaasti itsenäisen ja omaperäi-
sen hengen, ja hän oli monin tavoin aikaansa
edellä. Hän tarvitsi todennäköisesti jonkin
ammatillisen tai luovan purkautumistien
epätavallisille ajatuksilleen ja tarpeelleen
vapautua liian monista kodin velvoitteista.
On kuitenkin luultavaa, että ne arvot, jotka
hän oli omaksunut omassa lapsuudessaan,
tekivät hänelle vaikeaksi hyväksyä tätä
puolta hänessä itsessään. Tuollaisen itse-
näisen luonteen ilmaiseminen saattoi tuntua
hänestä itsekkäältä ja pahalta. Siksi hän
todennäköisesti tukahdutti tämän puolensa,
ja sinä olet tiedostamattasi perinyt sen
jännittyneisyyden, luonteen kiivauden,
ärtyneisyyden ja kahlituksi jäämisen pelon,
joka kalvoi hänen sisintään.

Itsenäisyyden ja emotionaalisten tarpeiden
tasapainottaminen

     Sinun  lienee  syytä  tulla  tietoisemmaksi  tästä
äitisi ulottuvuudesta, sillä myös sinä olet pohjim-
miltasi voimakastahtoinen ja varsin itsenäinen, ja
sinun    täytyy    ilmaista    noita    ominaisuuksiasi
luovassa tasapainossa turvallisuudentarpeesi ja ih-
missuhteen  kaipuusi  kanssa.  Kokemuksesi  äitisi
dynaamisesta,    tiedostamattomasta    puolesta    on
jättänyt sinuun tietyn sisäisen pelon, joka saattaa
aikuisiälläsi     ilmetä     nopeiden     muutosten     ja
sekasorron  pelkona.  Pelkäät  myös  jääväsi  äitisi
tavoin loukkuun, mikä saattaa viedä itsenäisyyden
ilmauksesi  äärimmäisyyksiin.  Tämä  tukahdutetun
jännittyneisyyden ilmapiiri on perintöä lapsuudes-
tasi. Yritä kohdata rehellisesti oman äitisi luonteen
monimutkaisuus, sillä jos pystyt näkemään hänen
sisäisen kahtiajakonsa, ymmärrät myös paremmin
omaa jakautuneisuuttasi. Tällöin sinulla on paljon
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paremmat  mahdollisuudet  ilmaista  tämän  omape-
räisen, kekseliään ja vapautta rakastavan luonteen-
laadun  luovaa  ulottuvuutta  ilman  että  loukkaisit
omaa tarvettasi sitoutua emotionaalisesti.

     Syntymähoroskoopissasi     näkyy     vielä     yksi
hahmo, joka on tietyllä tavoin ristiriidassa aiemmin
esitetyn äitikuvasi kanssa.

Tyttärensä kautta elävä äiti

     Riippumatta    siitä,    kuinka    passiiviselta    tai
kehittymättömältä  äitisi  vaikutti  ulkonaisesti,  hän
oli   paljon   voimakkaampi   kuin   todennäköisesti
huomasitkaan, ja hänessä oli suurta luovuutta sekä
yksilöllisyyttä,  joita  hän  ei  ikävä  kyllä  koskaan
täysin ilmaissut. Tämän vuoksi hän halusi lastensa
saavuttavan sen menestyksen ja elämän tarkoituk-
sen, mihin hän ei itse pystynyt. Siksi olit epäilemät-
tä hänelle kaikki kaikessa - aina siinä määrin, että
hän odotti sinun ryhtyvän elämään hänen menetet-
tyä  elämäänsä.  Tämä  sitoo  sinut  tiukasti  häneen
tavalla,  joka  sinun  täytyy  tiedostaa  selkeämmin,
sillä sinun kykyjesi ja pyrkimystesi täytyy toteutua
omien   arvojesi   mukaisesti   ja   sinulle   sopivalla
hetkellä. Olet kuitenkin vaarassa ajautua pakono-
maisesti tavoittelemaan jotakin maailman silmissä
merkittävää,  jotta  voisit  hyvittää  äitisi  elämän  ja
tuntea itsesi arvokkaaksi.

Piilevä luovuus

     Olet  perinyt  äitisi  selkeän  yksilöllisyyden  ja
luovan  voiman,  vaikka  nämä  ominaisuudet  eivät
ehkä olekaan vielä täysin kehittyneet sinussa. Sinun
täytyy toteuttaa niitä omalla hyvin ainutkertaisella
tavallasi. Yritä erottaa toisistaan omat päämääräsi
ja  ne  äitisi  päämäärät,  joihin  olet  tiedostamattasi
samaistunut,    sillä    muuten    saatat    lapsuutesi
kokemuksien   tähden   pitää   liian   tärkeänä   sitä
tunnustusta, jonka saat muilta ihmisiltä. Lapsuudes-
sasi  sinun  olemassaolostasi  tuli  äidillesi  hänen
oman   olemassaolonsa   jatke,   ja   hän   kohdisti

käyttämättömän  luovuutensa  sinuun,  parhaaseen
luomukseensa. Sinullakin on oikeus olla tavallinen
kuolevainen, vaikka jokin äitisi alitajunnassa halu-
sikin sinun olevan puolijumala. Sinun merkittävät
ja  kunnianhimoiset  pyrkimyksesi  ovat  hyvinkin
tavoittelemisen arvoisia, mutta ne eivät kuitenkaan
ole niin tärkeitä, että sinun kannattaisi tukahduttaa
oma   identiteettisi   vain   siksi,   että   voisit   tulla
sellaiseksi kuin muut ihmiset ja äitisi haluavat.

Vanhempien avioliitto

     Syntymähoroskoopissasi   näkyvä   vanhempiesi
välinen suhde on tärkeä vertauskuva siitä sisäisestä
mallista, joka sinulla itselläsi on miehen ja naisen
välisestä   suhteesta.   Samalla   kun   olet   perinyt
vanhemmiltasi  tiettyjä  psykologisia  käyttäytymis-
malleja,   olet   perinyt   myös   joukon   rakkauteen,
kumppanuuteen    ja    tunteelliseen    sitoutumiseen
liittyviä asenteita. Vanhempiesi avioliittoa esittävä
astrologinen   muotokuva   on   myös   kuvaus   siitä
dynamiikasta,  joka  vaikuttaa  miehisen  ja  nais-
ellisen  puolesi  välillä.  Miehinen  puoli  edustaa
persoonallisuutesi aktiivista, mentaalista ja spiritu-
aalista aluetta, ja naisellinen puoli sen vastaanot-
tavaista,   vaistonvaraista   ja   tunteellista   osaa.
Niinpä vanhempiesi avioliitto on toisaalta kuvaus
siitä   sisäisestä   näkemyksestä,   joka   sinulla   on
miehen ja naisen välisestä suhteesta, ja toisaalta
kuva  niistä  mahdollisuuksista,  joita  sinulla  on
oman   persoonallisuutesi   vastakkaisten   puolien
yhdistämiseen.

     Niinpä   seuraava   kuvaus   vanhempiesi   avio-
liitosta on tarkoitus käsittää omakohtaisena, ehkä
jopa    tiedostamattomana    mielikuvana    tietyistä
asenteista, jotka saattavat vaikuttaa aikuisiän ih-
missuhteisiisi sekä omaan tapaasi käsitellä sisäisen
luonteesi monimutkaisuuksia. Se ei ole vanhempiesi
tuomitsemista. Se kuvaa taipumustasi suosia tiettyä
ihmissuhdemallia,   joka   todellisuudessa   on   osa
omaa sisäistä näytelmääsi, vaikka vanhempasikin
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todennäköisesti noudattivat jossakin määrin tuota
samaa mallia omassa lapsuudessasi.

Nuorekas ja sovinnainen näkemys vastak-
kain

     Vanhempiesi  käyttäytymisessä  on  tullut  esille
sellaista   dynamiikkaa,   jota   voitaisiin   parhaiten
kuvata     vapauden     ja     sitoutumisen     väliseksi
ristiriidaksi. Koska isäsi astrologinen kuva edustaa
ikuista nuoruutta ja äitisi kuva puolestaan sovinnai-
sempaa,  käytännöllisempää  ja  mahdollisesti  jopa
uhrautuvaista hahmoa, näyttää vanhempiesi välillä
olleen   jonkinlaista   taistelua   -   ei   välttämättä
kuitenkaan  ilmiriitaa.  Sinä  käyt  nyt  sisimmässäsi
tuota samaa taistelua. Se osa sinua, joka on isäsi
kaltainen,  on  haluton  ottamaan  vastuulleen  liian
monia   sitoumuksia   "todellisessa   maailmassa"   -
olipa   kyse   sitten   aineellista   tai   tunne-elämää
koskevista  sitoumuksista.  Kun  sinulta  vaaditaan
liikaa, toivot usein salaa olevasi jossakin muualla,
aivan kuten isälläsikin oli tapana tehdä. Tämä osa
sinua  on  sitä  mieltä,  että  elämä  on  täynnä  vielä
käyttämättömiä  mahdollisuuksia.  Jos  elämäsi  on
liiaksi   suunniteltua,   sinun   täytyy   tehdä   komp-
romisseja, tai sinun on luovuttava niistä huumaavis-
ta   tunteista,   joita   voit   kokea   niin   fyysisellä,
älyllisellä kuin tunnetasollakin. Mutta se osa sinua,
joka  on  äitisi  kaltainen,  tarvitsee  turvallisuutta,
kunnioitusta  ja  takuun  asioiden  pysyvyydestä  -
palkkiona   kärsivällisyydestä,   kovasta   työstä   ja
uhrautuvaisuudesta.

Seikkailun ja turvallisuuden yhdistämisen
haaste

     On    todennäköistä,    että    vanhempasi    eivät
pystyneet    ratkaisemaan    välillään    vaikuttanutta
arvojen  ristiriitaa.  Niinpä  jouduitkin  varttuessasi
katselemaan niitä vaikeuksia, joita heidän liitossaan
oli. Toinen heistä etsi alituisesti turvallisuutta, ja
toinen yritti jatkuvasti paeta. On myös todennäköis-
tä,  että  olet  tiedostamattasi  asettunut  jommalle

kummalle puolelle tässä ristiriidassa. Tämän vuoksi
sinulle   saattaakin   olla   ongelmallista   saavuttaa
tasapainoa ihmissuhteissasi tai sisäisessä elämässä-
si. Jos samaistut isääsi, sinulla on taipumus tuntea
olevasi  loukussa  ja  tukahtuvasi  tilanteissa,  joissa
sitoudut  liikaa  toiseen  ihmiseen,  tai  jopa  silloin,
kun ilmaiset liian konkreettisesti luovia ideoitasi.
Jos kuitenkin samaistut äitiisi, sinulla on taipumus
tuntea  itsesi  pelokkaaksi,  epävarmaksi  ja  eristy-
neeksi  silloin,  kun  elämäsi  ei  ole  sovinnaista  ja
"normaalia".   Sinun   on   kuitenkin   mahdollista
yhdistää   nämä   kaksi   äärimmäisyyttä   luovalla
tavalla - koska todellisuudessa olet niitä molempia.
Voit yhdistää sisimmässäsi voimakkaan mielikuvi-
tuksesi ja seikkailunhalusi kykyysi olla uskollinen
ja sitoutua syvällisesti. Jos voit välttää puolueelli-
suutta  ja  ymmärtää,  että  molemmat  näkökannat
ovat  sinällään  arvokkaita  riippumatta  siitä,  miten
vanhempasi  käyttäytyivät  toisiaan  kohtaan,  voit
myös suoriutua tuosta hienovaraisesta tehtävästä ja
yhdistää  sisimmässäsi  nuo  kaksi  erilaista  kuvaa
vanhemmistasi. Nämä kuvat edustavat todellisuu-
dessa omia luovia mahdollisuuksiasi sekä kykyäsi
ankkuroida    nämä    mahdollisuudet    arkielämän
todellisuuteen.

                                      - - -

              V.  IHMISSUHDEMALLIT

     Ihmissuhteet ovat arvoituksellisimpia, palkitse-
vimpia  ja  turhauttavimpia  kokemuksiamme.  Sekä
astrologia  että  psykologia  opettaa,  että  mikään
suhteeseen liittyvä ei ole sattumaa - ei sen alkami-
nen,   sen   epävakaisuus   tai   ristiriidat   eikä   sen
päättyminen. Mutta astrologia ei pysty kertomaan,
onko sinun "kohtalona" hyvä tai huono avioliitto tai
pitäisikö  sinun  hakeutua  Ravun  tai  Jousimiehen
seuraan.  Syntymähoroskooppisi  kertoo  millainen
olet sisimmässäsi ja siitä millaisia malleja, tarpeita
ja estoja todennäköisesti tuot mukanasi suhteeseen.
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Et  voi  muuttua  toiseksi  ihmiseksi  tai  lähettää
syntymähoroskooppiasi  takaisin  ja  pyytää  uusia
roolihahmoja.  Voit  kuitenkin  olla  enemmän  tai
vähemmän  tietoinen  ja  sinulla  on  aina  vapaus
hoitaa omat asiasi, huolehtia tarpeista, jotka ovat
nimenomaan sinun eikä kumppanisi vastuulla sekä
vapaus reagoida luovasti niin iloihin kuin suruihin-
kin.

     Seuraavat    kappaleet    kuvaavat    asenteitasi,
tarpeitasi    ja    tyypillisiä    käyttäytymismallejasi
läheisessä suhteessa. Niissä kuvataan toimintaasi
suhteessasi   elämäsi   naiseen.   Jos   sinulla   on
läheinen    suhde    oman    sukupuolesi    edustajan
kanssa, huomaat samojen asenteiden, tarpeiden ja
käyttäytymismallien       pätevän.       Seksuaalisesta
mieltymyksestäsi  riippumatta  olet  oma  itsesi  ja
sisäisen   luonteesi   tehtävänä   on   viime   kädessä
määrätä rakkauselämäsi kulkua.

Hengellisten pyrkimysten ja henkilökohtais-
ten tarpeiden välinen ristiriita

     Koska luonteesi on paradoksaalinen, jakautunut
tasaisesti mystisten pyrkimystesi ja tarpeesi välille
säilyttää   taloudellinen   turvallisuus,   ovat   ihmis-
suhteesi   yleensä   varsin   monimutkaisia.   Solmit
todennäköisesti jo varhain elämässäsi suhteellisen
sovinnaisen    kumppanuuden    sellaisen    ihmisen
kanssa, jolla on samanlainen tarve elää turvallista ja
miellyttävää  koti-  ja  perhe-elämää.  Jos  olet  jo
solminut  tällaisen  suhteen  ja  se  on  kestänyt  ne
monet muutokset, joita sinussa on tapahtunut, on
vastassasi   luultavasti   syvällinen   ongelma.   Mitä
enemmän   nimittäin   keskityt   ylipersoonalliseen
valtakuntaan,    sitä    todennäköisemmin    sinusta
tuntuu, että kumppanisi jää elämässäsi taka-alalle.
Jos  mielenkiintosi  hengellisiä  asioita  kohtaan  on
herännyt   myöhemmin   elämässäsi,   on   olemassa
vaara, että asetat kumppanisi väärinymmärtäjän ja
hillitsijän  rooliin.  Itse  asiassa  kyseessä  saattavat
olla  oma  sisäinen  ristiriitasi  sekä  sisimmässäsi
vaikuttavat   vanhoillisemmat   ja   sovinnaisemmat

äänet,   joiden   vuoksi   sinun   on   vaikea   jättää
maallisuutta  ja  pyrkiä  kohti  korkeuksia.  Saattaa
myös olla niin, että sovellut parhaiten kulkemaan
sisäistä   matkaasi   yksin,   mikä   ei   kuitenkaan
välttämättä merkitse sitä, että suhteesi olisi huono
tai sinun pitäisi luopua siitä. Sinulla on taipumus
heijastaa omia epävarmuuden tunteitasi kumppanii-
si, joka saattaa suhtautua negatiivisesti sinuun; ei
siksi,   että   hän   ei   kykenisi   ymmärtämään   sitä
näkymätöntä  maailmaa,  jota  yrität  tutkia,  vaan
siksi,   että   ilmaiset   itseäsi   vihamielisesti.   On
todennäköisempää,  että  sinä  suljet  hänet  elämäsi
ulkopuolelle kuin että hän tekisi sen sinulle. Spiri-
tuaalinen    tie    ei    tee    mahdottomaksi    vakaata
suhdetta, eikä kumppania, jolla on materialistisem-
pia    mieltymyksiä.    Loppujen    lopuksi    haluat
molempia,   mikä   on   paljon   vaadittu.   Vaikka
löytäisitkin  etsimäsi,  ei  sinun  pidä  odottaa,  että
kaikki kulkisivat rinnallasi juuri sinun tahtiasi.

Älä tee kumppanistasi henkistä opettajaasi

     Olet    altis    myös    toisenlaiselle    tyypilliselle
suhdemallille, joka on erittäin todennäköinen, jos
olet eronnut tai pitkäaikainen suhteesi on päättynyt.
Koska etsit jumalallista maailmaa ja koska sinulla
on varsin maallinen ja konkreettinen tapa tarkastel-
la ja kokea elämää, heijastat todennäköisesti tuota
jumalallista    maailmaa    rakastajaasi.    Hän    on
vaikeasti   saavutettava   ja   arvoituksellinen   mies,
jolla näyttää olevan niitä hengellisiä ominaisuuksia,
joita  yrität  kehittää  itsessäsi.  Niinpä  rakkauteesi
näyttää  sekoittuvan  mystistä  kaipuuta  ja  sinun
täytyy  varoa,  että  et  yritä  muuttaa  kumppaniasi
henkiseksi  opettajaksi,  jolla  on  hallussaan  avain
taivaan portille. Loppujen lopuksi sinun täytynee
itse luoda suhde siihen, minkä ymmärrät Jumalaksi,
ja jos odotat kumppanisi valaisevan tietä sinulle,
saatat pettyä katkerasti. Mies, joka on henkevä ja
luova, voisi olla hyvä kumppani sinulle, sillä pystyt
kokemaan  yhdessä  hänen  kanssaan  unelmiasi  ja
toiveitasi, ja hän puolestaan hyötyisi synnynnäises-
tä   käytännöllisyydestäsi.   Yritä   kuitenkin   pitää
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toisistaan   erillään   tuo   mies   ja   oma   sisäinen
heijastuksesi. Ne eivät ole sama asia.

Luottamuksen puute rakkaudessa

     Romanttinen  käsityksesi  ihmissuhteesta  kätkee
sisäänsä    huomattavan    ristiriidan.    Sinulla    on
voimakas salainen pelko, että tulet torjutuksi etkä
luota  miehesi  rakkauteen  tarpeeksi,  jotta  voisit
uskoa  kykyysi  olla  onnellinen  ilman  jonkinlaisia
vakuuksia    -    emotionaalisia,    materiaalisia    tai
sanallisia.   Vaikka   tuo   pelko   johtuu   osittain
lapsuutesi kokemuksista ja arvoista, on mahdollista,
että et ole täysin tietoinen siitä, kuinka syvällisesti
uskot   rakkauden   olevan   epäluotettavaa   ilman
konkreettisia tekoja. Siksi odotatkin tiedostamatta-
si, että joudut pettymään, vaikka aineelliset tarpeesi
olisikin  tyydytetty.  On  olemassa  kaksi  tyypillistä
mallia, joita saatat huomata käyttäväsi eri aikoina
elämässäsi. Saatat aloittaa suhteen sellaisen miehen
kanssa, joka on sinua heikompi tai näyttää jollakin
tapaa "alempiarvoiselta" - taloudellisesti, älyllisesti,
sosiaalisesti tai luovuuden alalla. Vaikka tuollainen
kumppanuus osoittautuukin yleensä pettymykseksi
yksinkertaisesti siksi, että et ole löytänyt juuri sitä
oikeaa,  on  se  kuitenkin  turvallinen  suhde,  sillä
kumppanisi  tarvitsee  sinua  enemmän  kuin  sinä
häntä. Tällainen avioliitto saattaa kestää koko elin-
iän, mutta voi kuitenkin käydä niin, että tietynlai-
sella syvällisellä ja mittaamattomalla tasolla se ei
ole   todellinen   avioliitto.   Saatat   myös   rakastua
mieheen, joka tavalla tai toisella ei ole saavutetta-
vissasi.  Hän  on  joko  naimisissa  jonkun  toisen
kanssa tai asuu kaukana tai hän on emotionaalisesti
kykenemätön sitoutumaan, mikä ei tietenkään ole
sinun syysi. Sinun kannattaisi kohdata pelkosi ja
ymmärtää, että menneisyys ei aina toista itseään.
Jos sinua joskus ei ole rakastettu tarpeeksi, ei se
merkitse  sitä,  että  kukaan  ei  koskaan  pystyisi
rakastamaan sinua.

Arvaamattomuuden tuoma jännitys

     Vaikka näytätkin haluavan suhteeltasi jatkuvuut-
ta  ja  turvallisuutta,  sinussa  on  varsin  hajottava
piirre, jolla on kyky saada aikaan juuri vastakkai-
nen tilanne. Et viihdy aivan niin hyvin kotona etkä
haluaisi olla aivan niin uskollinen kuin miltä saatat
näyttää,   ja   tarvitsetkin   enemmän   vaihtelua   ja
vapautta kuin yleensä kykenet vaatimaan; ehkä et
edes  tiedä  haluavasi  sitä.  Ellet  kuitenkaan  pysty
kohtaamaan   ja   toteuttamaan   tätä   itsenäisempää
puoltasi, saatat tiedostamattasi valita kumppaneik-
sesi miehiä, jotka ilmentävät tuota ominaisuutta ja
jotka   pakottavat   sinut   vapautumaan   vaatimalla
vapautta itselleenkin. Elintilan ja vapauden tarve ei
välttämättä  merkitse  sitä,  että  sinulla  olisi  useita
rakastajia, mutta se merkitsee sitä, että sinulla on
oltava harrastuksia, toimintaa ja ystäviä, jotka ovat
täysin   omiasi.   Jos   suunnittelet   avioliittoa   tai
pysyvää asumista kumppanisi kanssa, merkitsee se
myös sitä, että saatatte tarvita varsin epätavallisia
asumisjärjestelyjä - kuten erilliset huoneet tai oman
puoliskon  asunnosta  tai  matkustelua,  jotta  pääset
silloin tällöin pois kotoa. Lyhyesti sanottuna, jokin
sinussa tarvitsee arvaamattomuutta elämääsi. Sinun
on  paras  olla  siitä  tietoinen  ja  etsiä  jännitystä
elämääsi  harmittomilla  tavoilla  sen  sijaan,  että
tukahduttaisit tuon tarpeesi, kunnes miehesi alkaa
käyttäytyä arvaamattomasti ja siten pakottaa sinut
hyväksymään  tuon  häiritsevän  tarpeen  tietoisen
tahtosi   vastaisesti.   Älä   pelkää   tuota   häilyvää
ominaisuuttasi.  Se  ei  ole  ristiriidassa  hyvän  ja
vakaan suhteen kanssa, mutta se on ristiriidassa sen
sovinnaisen ihmissuhdemallin kanssa, joka saattoi
olla ainoa hyväksytty malli viisikymmentä vuotta
sitten.

Pinnan alla kytevät tunteet

     Yksityiselämässäsi  näyttää  tapahtuvan  asioita,
jotka  eivät  tunnu  olevan  hallinnassasi  ja  jotka
tekevät  sinut  erittäin  onnettomaksi  tai  turhautu-
neeksi. On tärkeää, että ymmärrät omien tarpeidesi
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monimutkaisen        luonteen        rakkaussuhteessa,
riippumatta  siitä  oletko  kokenut  menetyksen  tai
vaikean eron, tai onko tapanasi hakeutua sellaisten
miesten seuraan, jotka ovat paljon vaikeampia ja
monimutkaisempia   kuin   olit   odottanut.   Noiden
tarpeidesi  ymmärtäminen  on  tärkeää  siksi,  että
sinulla  on  toisinaan  liioitellun  naiivi  tai  yksin-
kertainen näkemys suhteesta. Jokin sinussa kaipaa,
että  rakkaus  toisi  elämääsi  syvyyttä  ja  muuttaisi
sinua - minkä ei yleensä katsota kuuluvat rakkau-
teen.  Tahtomattasi  sinua  kiinnostavat  syvälliset
miehet, joiden on täytynyt kamppailla elämässä, ja
jotka ovat sinulle haasteellisia ja pakottavat sinut
tutkimaan niitä tunteita, jotka vaikuttavat jokaisen
suhteen  pinnan  alla.  Lyhyesti  sanottuna,  sinun
täytyy    tulla    tietoisemmaksi    siitä    rakkauden
tiedostamattomasta     ulottuvuudesta,     joka     on
venäläisten romaanien ja kreikkalaisten tragedioi-
den aiheena. Tuo ulottuvuus on täynnä synkempiä
ja  primitiivisempiä  tunteita,  kuten  vihaa,  omista-
mista,  kateutta  ja  halua  hallita  rakastaan.  Nämä
primitiivisemmät  ihmisluonteen  puolet  eivät  olet
epäterveitä, mutta ne eivät todellakaan ole osa sitä
satua,  jossa  eletään  onnellisina  elämän  loppuun
saakka. Ne eivät myöskään ole osa sitä ylevää sosi-
aalista näkemystä, joka ei ota huomioon ihmisen
intohimojen  eläimellisiä  ulottuvuuksia.  Tunteesi
ovat  valtavan  syvällisiä,  mutta  rakkautesi  ei  ole
aina  niin  mukavaa,  ystävällistä,  sovinnaista  tai
pyyteetöntä. Jos et pysty kohtaamaan näitä rikkaita
puoliasi ja ilmaisemaan niitä, saatat tiedostamattasi
valita  kumppaneiksesi  miehiä,  jotka  toteuttavat
niitä  puolestasi  ja  jotka  lopulta  tuottavat  sinulle
tuskaa. Yritä olla hienovaraisempi ja herkempi sekä
silloin, kun määrittelet rakkautta että silloin, kun
solmit uusia suhteita. Et voi löytää naistenlehdistä
tai poliittisista kirjoituksista suhdemallia sellaiselle
kumppanuudelle, jota tarvitset.

                                      - - -

      VI.  KOHTI EHEÄMPÄÄ ELÄMÄÄ

     Kuten olemme edellä kertoneet, antaa syntymä-
horoskooppisi yksityiskohtaisen ja syvällisen kuvan
monista elämäsi aspekteista. On myös mahdollista
palata taaksepäin horoskoopissa ja tarkastella sitä
mikroskoopin sijaan teleskoopilla, jolloin saadaan
kokonaiskuva näkyviin. Jäljempänä annamme myös
joitakin vinkkejä, kuinka voit tietoisten ponnistelu-
jen  avulla  johdattaa  eri  osa-alueesi  toimimaan
syvemmässä   harmoniassa   keskenään   ja   jotka
voimistavat    persoonallisuuden    keskusta,    jota
psykologia kutsuu egoksi, "minäksi". Vapaa tahto
ei   mahdollista   muuttumista   joksikuksi   muuksi,
mutta  se  saattaa  antaa  mahdollisuuden  kykyyn
pysyä  vakaasti  siinä,  mikä  horoskoopissasi  on
oleellisinta ja tärkeintä ja tuntea yhteys psyykesi eri
aspekteihin,   sen   sijaan   että   vaeltaisit   sokeasti
tuntien  itsesi  kykenemättömäksi  ja  itsestäsi  sekä
ympäristöstäsi tulevien ristiriitaisten virtausten ja
impulssien uhriksi. Kahden ihmisen tietyt astrologi-
set sijainnit voivat olla samanlaiset, mutta toinen
saattaa    joutua    omien    sisäisten    demoniensa
riepoteltavaksi, aivan kuin peräsimensä kadottanut
pieni vene hurjan merenkäynnin armoilla. Toinen
puolestaan säilyykin suhteellisen eheänä ihmisenä
ja pystyy luovimaan meren vaihtelevissa virtauksis-
sa.

Tarve korkeisiin ammatillisiin tavoitteisiin

     Voit  saavuttaa  täyttymyksen  elämässäsi  vain,
mikäli otat vastaan haasteen saada aikaan jotakin
tärkeää tässä maailmassa. Olet huomattavan kunni-
anhimoinen,    ja    se    voi    toimia    voimakkaana
kannustimena,  kun  pyrit  hyödyntämään  kykyjäsi
täysipainoisesti saavuttaaksesi menestystä. Sinulla
on  tarve  tuntea,  että  olet  saavuttanut  paremman
aseman  kuin  mihin  olet  syntynyt.  Haluat  jättää
jälkeesi joitakin pysyvää; jotakin, joka on tuonut
sinulle ainakin työtovereidesi ja ehkäpä muidenkin
kunnioitusta  ja  tunnustusta.  Sinulla  on  voimakas
halu   saada   tunnustusta   laajemmalti   kuin   vain
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perheeltäsi  ja  ystäviltäsi,  etkä  voi  päästä  eroon
tuosta     halustasi     paistattelemalla     menestyvän
kumppanisi  loisteessa  tai  uskottelemalla  itsellesi,
etteivät sellaiset asiat merkitse sinulle mitään. Ne
merkitsevät. Sinulla on tarve tuntea, että palvelet
yhteisöäsi ilmaisemalla omia yksilöllisiä kykyjäsi.

     Uskot  syvästi  siihen,  että  voit  tehdä  jotakin
tärkeää   ja   merkityksellistä   parantaaksesi   edes
pienen nurkkauksen maailmasta. Ja tuo uskosi on
todellista. Älä pelkää omaa kunnianhimoasi, sillä
menestymisen   haluun   liittyy   aina   väistämättä
hieman itsekkyyttä, eikä se välttämättä vie sinulta
aitoa   humanitääristä   tahtoasi   tehdä   maailmasta
parempi paikka. Tietty itsekkyys saattaa olla jopa
välttämätöntä, jotta innostuisit ryhtymään toimeen.
Et voisi koskaan etsiä tunnustusta pelkän tunnus-
tuksen vuoksi. Toisaalta voisit pyrkiä korkeallekin,
mikäli sinusta tuntuisi siltä, että muut ihmiset hyö-
tyisivät lopulta saavutuksistasi - ja niin he myös
hyötyisivät.

     Mitä  enemmän  energiaa  käytät  hankkiaksesi
itsellesi   ammatin,   joka   vie   sinut   julkisuuden
valokeilaan, sitä vakuuttuneemmaksi tulet siitä, että
sinulla on ainutlaatuinen kohtalo. Voidaan tietysti
väittää, että olet vain kuvitellut itsellesi erikoislaa-
tuisen  kohtalon,  koska  haluat  tunnustusta  omista
narsistisista syistäsi. Aivan yhtä todellisin perustein
voidaan kuitenkin myös olettaa, että sinulla todella
on  jokin  erityinen  tehtävä  suoritettavanasi  tässä
maailmassa. Et voi löytää todellista tarkoitusta ja
päämäärää elämällesi ennen kuin saat selville oman
erityisen tehtäväsi ja sisäistät sen.

Opi luottamaan omaan ilmaisukykyysi

     Elämässäsi on alue, jolla jokainen pyrkimyksesi
kehittää itseäsi lisää voimiasi ja itsekunnioitustasi.
Tuo alue sisältää suurimman pelkosi ja, paradok-
saalista  kyllä,  myös  suurimman  voimasi.  Mitä
tahansa   teetkin,   sinun   täytyy   noudattaa   omaa
näkemystäsi,  tyyliäsi  ja  makuasi.  Toisin  sanoen

sinun täytyy löytää rohkeutta ilmaista itseäsi täysin
palkein   -   kohdata   luontainen   ujoutesi,   pelkosi
joutua  pilkatuksi  tai  naurunalaiseksi,  ja  haastaa
vakaa  käsityksesi  siitä,  että  se,  mitä  sinulla  on
annettavanasi, ei voi millään muotoa voi olla yhtä
mielenkiintoista   kuin   muiden   ihmisten   luovat
aikaansaannokset. Mikäli pystyt siihen peloistasi ja
asiaan   liittyvästä   epämukavuudesta   huolimatta,
tulet  huomaamaan,  että  itseluottamuksesi  kasvaa
valtavasti joka yrittämällä, vaikka et aina ensim-
mäisellä kerralla onnistuisikaan.

     Niinpä yksi suurista peloistasi - se, että sinut
torjutaan  tai  että  sinulle  nauretaan  ilmaistessasi
yksilöllisyyttäsi - voikin muuttua vakaaksi perus-
taksi,   josta   käsin   voit   ammentaa   kykyjäsi   ja
saavuttaa etsimääsi tunnustusta. Kun otat riskin ja
annat muille jotakin todella omaasi etkä jotakin lai-
nattua,  tuttua  ja  turvallista,  huomaat  pystyväsi
selviytymään pettymyksistä ja julkisesta kritiikistä.
Samalla opit myös sen, että vasta silloin, kun olet
uskollinen  omalle  näkemyksellesi,  tunnet  todella
eläväsi, saavutat todellisen täyttymyksen ja tunnet
elämäsi olevan merkityksellistä ja arvokasta.
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PLANEETTOJEN  SIJAINNIT
planeetta merkki astetta liike

A Aurinko Leijona 8e00'17 huoneessa 10 etenevä
B Kuu Neitsyt 19f41'32 huoneen lopussa 11 etenevä
C Merkurius Leijona 29e59'48 huoneessa 11 etenevä
D Venus Neitsyt 7f02'44 huoneessa 11 etenevä
E Mars Vaaka 17g44'19 huoneessa 1 etenevä
F Jupiter Kaksoset 22c20'45 huoneessa 9 etenevä
G Saturnus Kalat 16l20'24 huoneessa 5 peräytyvä
H Uranus Neitsyt 12f54'40 huoneessa 11 etenevä
I Neptunus Skorpioni 17h13'59 huoneessa 2 pysähtynyt (D)
J Pluto Neitsyt 14f46'12 huoneessa 11 etenevä
K Kuun Solmu Kaksoset 10c46'42 huoneessa 9 peräytyvä
Huoneen loppuun sijoittuvat planeetat tulkitaan kuuluviksi seuraavaan huoneeseen.

HUONESIJAINNIT
Nouseva merkkiVaaka 12g27'23 Laskeva merkki Oinas 12a27'23
2. huone Skorpioni 7h45'19 8. huone Härkä 7b45'19
3. huone Jousimies 9i16'00 9. huone Kaksoset 9c16'00
IC Kauris 16j18'05 MC Rapu 16d18'05
5. huone Vesimies 21k33'04 11. huone Leijona 21e33'04
6. huone Kalat 20l09'43 12. huone Neitsyt 20f09'43

PÄÄASPEKTIT
Aurinko NELIÖ Neptunus 9°14 Mars KOLMIO Kuun Solmu 6°58
Aurinko SEKSTIILI Kuun Solmu 2°45 Jupiter NELIÖ Saturnus 6°00
Kuu NELIÖ Jupiter 2°38 Jupiter NELIÖ Uranus 9°25
Kuu OPPOSITIO Saturnus 3°20 Jupiter NELIÖ Pluto 7°34
Kuu KONJUNKTIO Uranus 6°47 Saturnus OPPOSITIO Uranus 3°25
Kuu SEKSTIILI Neptunus 2°27 Saturnus KOLMIO Neptunus 0°53
Kuu KONJUNKTIO Pluto 4°55 Saturnus OPPOSITIO Pluto 1°33
Kuu NELIÖ Kuun Solmu 8°55 Saturnus NELIÖ Kuun Solmu 5°33
Merkurius KONJUNKTIO Venus 7°03 Uranus SEKSTIILI Neptunus 4°19
Venus OPPOSITIO Saturnus 9°17 Uranus KONJUNKTIO Pluto 1°52
Venus KONJUNKTIO Uranus 5°52 Uranus NELIÖ Kuun Solmu 2°08
Venus KONJUNKTIO Pluto 7°43 Neptunus SEKSTIILI Pluto 2°28
Venus NELIÖ Kuun Solmu 3°43 Pluto NELIÖ Kuun Solmu 4°00
Mars KOLMIO Jupiter 4°35 Mars KONJUNKTIO Nouseva merkki 5°17
Luvut osoittavat orbin suuruuden (poikkeaman tarkasta aspektista)
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