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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.

                                      - - -

               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.

Ikuisen nuoruuden henki hallitsevana

     Riippumatta siitä, minkä ikäinen olet, osa sinua
ei koskaan vanhene. Elämä on sinulle loppumaton
romaani, jonka seuraavalta sivulta voi löytyä mitä
tahansa. Vaikka sinulla olisikin huomattavia arkisia
velvoitteita,   suoriudut   niistä   helposti.   Sinusta
tuntuu   kuin   kyseessä   ei   olisi   vielä   todellinen
suoritus,  vaan  vasta  harjoitus,  sillä  et  ole  vielä
täysin  toteuttanut  sisimmässäsi  olevia  rajattomia
mahdollisuuksia. Niinpä elätkin yleensä tavallaan
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väliaikaista elämää: et ole koskaan täysin tyytyväi-
nen   etkä   koskaan   tunne   täysin   saavuttaneesi
päämäärääsi.  Tämä  elämänkatsomus,  jossa  etenet
askel  askeleelta  kohti  tuntematonta  tulevaisuutta,
tekee  sinut  levottomaksi  sekä  myönteisessä  että
kielteisessä  mielessä.  Et  koskaan  tyydy  jäämään
omahyväisesti      paikoillesi      ja      muistelemaan
nuoruutesi    loistoa,    sillä    kuljetat    nuoruuttasi
mukanasi     ja     osaat     suhtautua     erinomaisesti
muutoksiin ja uusiin ideoihin koko elämäsi ajan.
Sinulla  on  kuitenkin  myös  tapanasi  unohtaa  ne
tehtävät ja ihmiset, joihin olet kyllästynyt, ja siksi
oletkin taipuvainen luovuttamaan ennen kuin työsi
hedelmät kypsyvät. Sinusta ruoho on aidan takana
aina vihreämpää. On mukavampi olla matkalla kuin
saapua perille, ainakin sinun mielestäsi.

Halu ylittää rajoja

     Inhoat kaikenlaisia rajoja ja rajoituksia, ja vaadit
itsellesi  esteetöntä  liikkumavapautta.  Kun  talou-
delliset    olosuhteet    estävät    sinua    vaeltamasta
jatkuvasti, sinulla on tapana häipyä - ellei konkreet-
tisesti,  niin  ainakin  henkisesti  -  sillä  et  kykene
kovin hyvin sitoutumaan syvällisesti. Pystyt siihen
vain,   jos   kumppanisi   tai   työsi   antaa   sinulle
mahdollisuuden tulla ja mennä kuten haluat. Tähän
vaatimukseen vapaudesta liittyy varsin ylimielinen
ominaisuus, sillä tietyllä syvällisellä tasolla uskot,
että sinulla on oikeus vapauteen riippumatta siitä,
mitä muut joutuvat siitä maksamaan. Et kuitenkaan
ole  ylimielinen,  vaan  jalo,  lämminsydäminen  ja
tukea-antava ystävä. Et yksinkertaisesti halua olla
sidottu  mihinkään,  sillä  rajaton  mielikuvituksesi
pystyy toimimaan vain, jos ovet ovat avoinna sekä
takanasi  että  edessäsi.  Juuri  tämän  vuoksi  poltat
harvoin siltoja takanasi, kun jokin ihmissuhteesi on
päättynyt,   ja   sinulla   onkin   taipumus   keräillä
"entisiä"   kumppaneita,   mikä   ovat   epäilemättä
erittäin kiusallista nykyiselle kumppanillesi. Inhoat
myös  arkisia  rutiineja  ja  haluat,  että  joku  muu
siivoaa  jälkesi.  Tämä  johtuu  salaisesta  uskostasi
siihen,  että  olet  lahjakas  ja  luova  sielu,  jolla  on

ainutlaatuinen  näkemys  ja  jota  ei  saisi  häiritä
tuollaisilla      mitättömillä      asioilla.      Pysyttelet
mieluummin niissä asioissa, jotka ovat mielestäsi
merkityksellisiä  ja  tärkeitä.  Osaat  taidokkaasti  ja
mahdollisimman  miellyttävästi  käyttää  hyväksesi
saamiasi tilaisuuksia, jotta voit varmistaa oikeiden
ihmisten    ilmestyvän    elämääsi    juuri    oikealla
hetkellä.  Heidän  avullaan  voit  sitten  päästä  juuri
sinne,  minne  haluatkin.  Erittäin  todennäköisesti
pääset    kuin    koira    veräjästä,    vaikka    oletkin
hävyttömästi  käyttänyt  tilaisuuksia  hyväksesi,  ja
sinua rakastetaan ja ihaillaan näkemyksesi ja hyvän
onnesi vuoksi. Kuulut niihin ihmisiin, joita kukaan
ei  pysty  vihaamaan  kauan,  sillä  sinulla  on  niin
valtavasti synnynnäistä viehätysvoimaa, lämpöä ja
eloisuutta. Kuitenkin olet toisinaan tavattoman itse-
käs etkä useinkaan muista ottaa huomioon muiden
tunteita.    Jokaisessa    luovassa    sielussa    täytyy
kuitenkin olla ripaus suuruudenhulluutta, jotta hän
voisi yleensä luoda jotakin. Miten muuten pystyi-
sitkään  uskomaan  itseesi  tarpeeksi,  jotta  viitsisit
edes yrittää?

Idealismi ja näkemys vastustavat kaikenlais-
ta määräysvaltaa

     Nautit,   kun   saat   ravistella   kaikkea,   mikä
vaikuttaa    sinusta    pysähtyneeltä,    jäykältä    tai
vanhanaikaiselta. Tämän vuoksi saatat joskus olla
vallanpitäjien  vihollinen,  ja  menneisyytesi  onkin
epäilemättä kirjava ja täynnä kaikenlaisia tapahtu-
mia,   joissa   jouduit   tavalla   tai   toisella   napit
vastakkain  vallanpitäjien  kanssa.  Vaikka  oletkin
ajan myötä oppinut hillitsemään itseäsi paremmin
ja olemaan suvaitsevampi, aika ei ole kuitenkaan
vähentänyt  uskoasi  siihen,  että  sinulla  on  oikeus
vapauteen perustavimmalla tasolla. Et lainkaan pidä
siitä, jos sinua kohdellaan niin kuin kovaotteinen
vanhempi   kohtelee   lastaan,   vaikka   käytöksesi
olisikin joskus täysin lapsellista. Ajattelusi on edis-
tyksellistä   ja   näkemyksellistä,   ja   se   vierastaa
tekopyhyyttä, kapea-alaista ajattelua sekä tavano-
maisia, etenkin seksuaalisia rooleja. Elämänkatso-
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muksesi  sisältää  omituisen  yhdistelmän  romantti-
suutta   ja   kyynisyyttä.   Romanttisuutta   sinussa
edustaa perfektionisti, joka uskoo, että elämä voisi
olla  parempaa  ja  merkityksellisempääkin  (mikä
merkitsee  sitä,  että  et  koskaan  hyväksy  mitään
tilannetta   vain   turvallisuuden   tai   sovinnaisen
moraalin   vuoksi).   Kyynisyys   ilmenee   sinussa
puolestaan   siten,   että   uskosi   pysyvyyteen   on
heikko, etenkin, kun kyseessä ovat sydämen asiat
(mikä merkitsee sitä, että et ota riskiä tulla liian
riippuvaiseksi muista ihmisistä). Sinulla on pureva
ja  ironinen  huumorintaju,  jonka  kohteena  voivat
olla kaikki muut paitsi sinä itse, sillä saatat olla
hieman liian ylpeä ja herkkä omakuvasi suhteen.
Niinpä   saatatkin   -   huolimatta   vapaamielisistä
ajatuksistasi - olla hyvinkin suvaitsematon, etenkin
vanhoillisempia    ihmisiä    kohtaan,    jotka    eivät
ymmärrä käsityksiäsi ja elämäntyyliäsi. Olet aina
hieman  edellä  aikaasi,  ja  sellaiset  asiat,  joihin
uskot,  tulevat  epäilemättä  yleisesti  hyväksytyiksi
muutaman  vuosikymmenen  kuluessa,  jolloin  olet
itse  jo  kyllästynyt  niihin  ja  siirtynyt  eteenpäin,
johonkin  muuhun  kiinnostuksen  kohteeseen.  Olet
todella kaukonäköinen ihminen, jolla on avara ja
universaalinen  näkemys.  Sinun  täytyy  kuitenkin
olla varovainen, että et pidä itseäsi väärinymmärret-
tynä   nerona,   sillä   saatat   olla   äkkipikainen   ja
kärsimätön, jos kykyjäsi ei heti tunnusteta tai jos
luovuuttasi ei arvosteta yleisesti.

Elämänkatsomuksesi saa sinut uskomaan
äärettömiin mahdollisuuksiin

     Niinpä  huomattava  mielikuvituksesi  ja  älysi
yhdistyvät      epävakaiseen      persoonallisuuteesi.
Yhdessä ne saavat aikaan sen, että tunnet itsesi alati
levottomaksi. Tätä ei pitäisi ottaa liian kirjaimelli-
sesti,   sillä   tarvitset   taloudellista   turvallisuutta
elämääsi aivan yhtä paljon kuin muutkin. Erityisesti
sinulla olisi hyvä olla oma koti - paikka, jonne voit
vetäytyä yksityisyyteen ja jossa voit ilmentää omaa
makuasi  ja  tyyliäsi.  Olet  kuitenkin  pohjimmiltasi
vaeltaja - sulattelet ensin kokemuksiasi ja lähdet

sitten etsimään uusia. Etsit jotakin - kyseessä on
todellakin jokin eikä joku, kuten saattaisit olettaa -
joka olisi osoitus kohtalon kutsusta, todiste siitä,
että olet vihdoin saapunut perille. Todennäköisesti
et kuitenkaan koskaan pääse perille, sillä ainutlaa-
tuinen kykysi ja ainutlaatuinen ongelmasi ovat yksi
ja sama asia: pidät matkalla olosta. Vaikka sinulla
onkin vaikeuksia itsekurin, sitoutumisen, vastuun-
tunnon   ja   vallanpitäjien   kanssa,   ei   elämä   ole
mielestäsi  koskaan  tylsää,  sillä  näet  opetuksia  ja
kasvun   mahdollisuuksia   sekä   salaisia   merkkejä
kaikkialla. Tuollaisen vastaanottavaisuuden etu on
siinä, että jos opit suorittamaan loppuun saakka sen,
minkä   olet   aloittanut,   pystyt   luomaan   jotakin
merkittävää ja jännittävää, joka vahvistaa uskoasi
siihen,  että  sinulla  on  aivan  erityinen  kohtalo
elettävänäsi.

Kätketty puolesi suosii perinteisiä arvoja

     Loistavan, levottoman ja kapinallisen tietoisen
persoonallisuutesi vastakohtana esiintyy sisäisessä
näytelmässäsi  toinenkin  päähenkilö.  Tuo  piilevä
hahmo sisältää kaikki ne ominaisuudet, jotka olet
jättänyt    arvojesi    ja    ulkoisen    käyttäytymisesi
ulkopuolelle,    jotta    voisit    saavuttaa    sellaisen
älyllisen, emotionaalisen ja fyysisen vapauden kuin
haluat. Persoonallisuutesi varjopuoli on huomatta-
vasti sovinnaisempi, vanhoillisempi ja perinteisem-
pi kuin haluaisit myöntää. Jos tarkastelet rehelli-
sesti niitä joskus suhteettomankin kielteisiä reakti-
oita, joita ilmennät, kun kohtaat tuollaisia ominai-
suuksia muissa ihmisissä tai sosiaalisissa instituuti-
oissa, saatat nähdä sisälläsi välähdyksen salaisesta
myötätunnosta   noita   vanhanaikaisempia   arvoja
kohtaan.   Ongelmanasi   on,   että   pyrit   olemaan
kapinallinen,    kaukokatseinen    ja    ainutlaatuinen
individualisti, ja kuitenkin sinun pitäisi tehdä rauha
tuon hieman vähemmän ulkokultaisen, hohdokkaan
ja   tavanomaisen   omakuvasi   kanssa,   jos   aiot
yhdistää   varjopuolesi   tietoiseen   minääsi.   Juuri
tuosta yhdistämisestä riippuu kykysi saada aikaan
jotakin todella merkittävää näkemyksesi ja kykyjesi
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avulla. Ja vieläkin tärkeämpää on se, että tarvitset
tuota   varjopuoltasi,   jotta   voisit   tuntea   olosi
todelliseksi.

Tarve hyväksyä inhimilliset rajoitukset

     Niinpä  ikuisesti  nuorta,  eloisaa,  rauhatonta  ja
omaperäistä   puoltasi   tasapainottaa   toinen   yhtä
tärkeä,  mutta  piilevä  puolesi,  joka  on  hitaampi,
maallisempi,     vaiteliaampi     ja     huomattavasti
perinteisempi   ja   tavallisempi.   Pelkäät   näyttää
varjopuoltasi muille ihmisille osittain siksi, että sen
edustamat arvot ovat niin erilaisia kuin sinun, ja
osittain siksi, että pelkäät tulevasi torjutuksi ja että
sinua   pidetään   ikävystyttävänä   ja   tavallisena.
Koska    pelkäät    kohdata    todellisia    haasteita,
kiiruhdat  mahdollisuuksien  valtakuntaan  ja  elät
eräänlaisessa ihmemaailmassa, jonka mottona on:
"Sitten jonakin päivänä, kun kasvan aikuiseksi..."
Enimmäkseen  tämä  todellisuuden  pako  on  vain
tapa naamioida epäonnistumisen ja kyvyttömyyden
pelkosi. Olet lahjakas ja kaukokatseinen ihminen,
joka voi saada aikaan jotakin todella merkittävää.
Sinun täytyy kuitenkin hyväksyä joitakin tavallisen
elämän sääntöjä ja rajoituksia, mukaanlukien omat
tarpeesi, sillä elämä ei loppujen lopuksi voi antaa
sinulle   erivapauksia.   Riippumatta   siitä,   kuinka
lahjakas  ja  erikoinen  olet,  olet  alttiina  samoille
ristiriidoille,   peloille   ja   tarpeille   kuin   kaikki
muutkin  (etenkin  turvallisuuden  ja  yhteenkuulu-
vuuden tarpeille). Kun pystyt todella hyväksymään
omat   rajoituksesi,   pystyt   luultavasti   löytämään
paljon suuremman sisäisen tyyneyden.

Varjopuolellasi on voimakkaat emotionaali-
set tarpeet

     Emotionaalisen luonteesi synkemmällä puolella,
joka on yleensä itsenäinen ja levoton, on toinenkin
ulottuvuus. Tuo persoonallisuutesi ulottuvuus tulee
mukaan kuvioihin, kun solmit syvällisen ja läheisen
suhteen  toiseen  ihmiseen.  Se  sisältää  kaikki  ne
ominaisuudet, jotka olet jättänyt tietoisten arvojesi

ja   tietoisen   käyttäytymisesi   ulkopuolelle,   jotta
voisit säilyttää vapauden tunteesi. Ehkä juuri siksi,
että pyrit tukahduttamaan emotionaaliset tarpeesi,
kohtaat    nuo    ominaisuutesi    rakastajissasi    ja
kumppaneissasi,  jotka  näyttävät  sinusta  omistus-
haluisilta,    riippuvaisilta,    äärimmäisen    herkiltä
aistimaan      vähäisimpiäkin      hyljeksimisen      ja
välinpitämättömyyden merkkejä sekä taipuvaisilta
emotionaaliseen  kiristykseen,  jotta  huomiosi  olisi
jatkuvasti  kiinnittynyt  heihin.  Nuo  ominaisuudet
ovat  kuitenkin  oman  varjopuolesi  ominaisuuksia.
Pelkäät tunteidesi syvyyttä ja voimakkuutta, koska
niiden olemassaolon myöntäminen saattaisi tehdä
sinusta haavoittuvaisen ja alttiin nöyryytyksille, ja
liiallinen  riippuvuus  saattaisi  ahdistaa  sinua  niin,
että     mielikuvituksellesi     ja     korkealentoisille
ajatuksillesi ei jäisi lainkaan tilaa. Jos et kuitenkaan
yhdistä  tätä  varjopuoltasi  tietoiseen  minääsi,  et
koskaan    pysty    säilyttämään    sitä    rakastavaa
suhdetta,  jota  niin  kovasti  haluat,  eivätkä  helpot
korvikkeet tule aina olemaan käytettävissäsi, kun
vuodet vierivät.

Ongelmana mustasukkaisuus ja omistushalu

     Olet  itse  asiassa  erittäin  mustasukkainen  ja
omistushaluinen  ihminen,  vaikka  et  haluaisikaan
myöntää   sitä,   tai   edes   kuulla   koko   asiasta.
Emotionaaliset tarpeesi ovat paljon syvällisempiä ja
voimakkaampia kuin yleensä annat ymmärtää; ja
siellä, missä on tuollaista voimakasta kiintymystä,
on    väistämättä    myös    omistushalua.    Yleensä
kuitenkin juuri sinä valittelet kumppanisi mustasuk-
kaisuutta   ja   oletkin   tiedostamattasi   taipuvainen
järjestelemään kolmoisdraamoja. Pakotat kaksi ih-
mistä kilpailemaan sinusta, ja raivostut, kun jompi
kumpi suuttuu. Julistat, että kukaan ei voi omistaa
toista ihmistä, etkä halua tehdä tiliä ajankäytöstäsi
etkä halua että toimiasi rajoitetaan niiden velvolli-
suuksien  vuoksi,  joita  sinulla  on  toista  ihmistä
kohtaan. Kuitenkin yrität salaa omistaa läheisesi,
sillä haluat, että he ovat kokonaan sinun ja aina
saatavilla,  kun  tarvitset  heitä.  Tämän  vuoksi  et
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polta  siltoja  myöskään  entisiin  kumppaneihisi  ja
väität,   että   ei   ole   mitään   syytä   vaatia   sinua
luopumaan   ystävyydestä   vain   sen   vuoksi,   että
nykyinen  kumppanisi  on  mustasukkainen.  Nautit
salaa  siitä  haavekuvasta,  että  voisit  vielä  saada
omaksesi entisenkin kumppanisi, jos vain haluaisit.

     Tämä merkitsee kaikkein syvällisimmällä tasolla
sitä,  että  sinun  täytyy  saada  tuntea  hallitsevasi
rakkaitasi, koska pelkäät sitä voimattomuutta, jota
omat voimakkaat tunteesi aiheuttavat. Jos rakkaasi
käyttäytyisi samalla tavalla huikentelevaisesti kei-
maillen kuten sinä tai vaatisi itsesi tavoin täydellis-
tä    vapautta,    kykenisit    varsin    voimakkaisiin
tunteenpurkauksiin. Sinulla on tapana suojella itse-
äsi   syvimmiltä   tunteiltasi   siten,   että   et   välitä
pienistä  ja  mitättömistä  asioista,  sillä  kaikki  on
loppujen lopuksi kuitenkin vain väliaikaista. Ehkä
sinun  kuitenkin  pitäisi  joskus  laittaa  sisimpäsi
koetukselle. Varjopuolellasi on avain syvälliseen ja
kestävään kykyysi rakastaa, ja sinun täytyy pystyä
ilmaisemaan   sitä   avoimemmin.   Olit   luultavasti
lapsuudessasi   erittäin   kiintynyt   äitiisi   ja   hän
todennäköisesti     tahtomattaan     käytti     ihailuasi
hyväkseen     tyydyttääkseen     tarvettaan     tuntea
emotionaalista mielihyvää. Sen vuoksi pelkäät, että
rakkauttasi  käytetään  vallankäytön  välineenä,  ja
niinpä  teetkin  täyskäännöksen  ja  tiedostamattasi
kohtelet  rakkaitasi  juuri  tuolla  tavalla.  Ehkäpä
sinun olisi jo aika unohtaa äitisi ja elää vapaammin
omana itsenäsi: dynaamisena ja luovana ihmisenä,
jolla on myös vahvoja emotionaalisia ja aistillisia
haluja  sekä  voimakas  tarve  solmia  kestävä  ja
läheinen ihmissuhde.

Piilevä yksinäisyyden pelko

     Pelkäät  salaa  yksinäisyyttä  paljon  enemmän
kuin miltä näyttää. Et halua olla toisen omaisuutta
ja sinulla onkin tapana miettiä paljon sitä, miten
voit   päästä   eroon   rakastajiesi   ja   kumppaniesi
vaatimuksista sekä jokapäiväisistä velvollisuuksis-
tasi. Pystyt siihen vain, koska yleensä sinua on aina

joku kärsivällisesti odottamassa, antamassa sinulle
rakkautta   ja   toveruutta,   jotka   suojaavat   sinua
kaikilta     todellisilta     yksinäisyyden     tunteilta.
Varjopuolesi haluaa kuitenkin sulautua toiseen ih-
miseen.   Se   haluaa   tulla   hoivatuksi   kuin   lapsi
kaikelta      suojaavan      vanhemman      syleilyssä.
Varjopuolesi ilmaiseminen on epäilemättä sinulle
vaikeaa, sillä se tekisi olosi epämukavan haavoittu-
vaiseksi.  Olet  sitä  paitsi  jo  kokenut  tuollaista
täydellistä    riippuvuutta    lapsuudessasi,    jolloin
onneton   ja   liian   omistushaluinen   äitisi   käytti
todennäköisesti riippuvuuttasi hyväkseen, jotta hän
olisi voinut sitoa sinut entistä tiukemmin itseensä.
Koska olet epätavallisen herkkä aistimaan muiden
ihmisten tuskaa, voi sinut saada helposti velvolli-
suudentuntoiseksi. Koska velvollisuudet kuitenkin
kauhistuttavat sinua, alat kantaa kaunaa rakkaitasi
kohtaan,  koska  he  saavat  sinut  tuntemaan  tuolla
tavalla, etkä ymmärrä, että juuri oma avoimuutesi
saattaa sinut tuohon tilanteeseen. Niinpä naamioit
salaisen riippuvuutesi ja herkkyytesi pelästymällä
muiden    ihmisten    riippuvuutta.    Olet    erittäin
sympaattinen  ihminen,  joka  yrittää  usein  esittää
tunteettomampaa kuin todellisuudessa on, ja sinua
on  helppo  manipuloida,  koska  et  ole  rehellinen
itsellesi. Persoonallisuutesi herkkä ja riippuvainen
varjopuoli voi antaa sinulle paljon, sillä se heijastaa
kykyäsi   olla   myötätuntoinen   ja   huolehtivainen.
Mitä enemmän piilottelet varjopuoltasi, sitä soke-
ammaksi tulet näiden ominaisuuksiesi suhteen.

Tunteiden hyväksyminen

     Niinpä   varjopuolesi   pyrkii   ottamaan   vallan
henkilökohtaisissa    suhteissasi    ja    keskittymään
sellaisiin aiheisiin kuten omistushalu, velvollisuu-
dentunto ja yksinäisyyden pelko. Jos huomaat, että
juuri sinä katkaiset suhteen, koska tunnet jääneesi
loukkuun tai tukahtuvasi, tai että juuri sinä valitat
jatkuvasti  pitkäaikaiselle  kumppanillesi  haluavasi
enemmän elintilaa ja vapautta, yritä tarkkailla, mitä
sellaista   saatat   itse   tiedostamattasi   tehdä,   joka
aiheuttaa   tuon   ongelman.   Sinulla   on   rikas   ja
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monimutkainen   persoonallisuus,   jossa   yhdistyy
epätavallinen  määrä  älykkyyttä  ja  mielikuvitusta
voimakkaaseen  ja  kiihkeään  luonteeseen.  Koska
nuo molemmat osa-alueet ovat osa sinua, ansaitse-
vat   ne   molemmat   tulla   myös   ilmaistuiksi   ja
eletyiksi.  Koska  pelkäät  niin  tavattomasti  riippu-
vuutta,  sinulla  on  tapana  heijastaa  varjopuoltasi
kumppaneihisi, rakastajiisi ja jopa lapsiisi ja työ-
tovereihisi.   Kun   kuvittelet,   että   joku   noista
läheisistäsi vaatii sinulta liikaa, sinulla on tapana
reagoida  kylmäkiskoisesti  ja  välttelevästi,  mikä
loukkaa toista syvästi. Vielä pahempaa on se, että
tuollaiset reaktiot saavat yleensä muut käyttäyty-
mään  omistushaluisesti,  mikä  inhottaa  sinua.  Jos
kumppanisi  joutuu  jatkuvasti  olemaan  epävarma
siitä,   annatko   hänelle   rakkauttasi   ja   tukeasi,
muuttuu hän lähes aina pelokkaaksi, epävarmaksi ja
vaativaksi.  Niinpä  pakotat  muut  ihmiset  toteutta-
maan  niitä  ominaisuuksia,  joita  et  pysty  kohtaa-
maan itsessäsi. Tarpeita täynnä oleva varjopuolesi
ei ole kielteinen, vaan se tekee sinusta inhimillisen
ja tuntevan ihmisen. Jos olisit aina ikuinen nuori,
joka on täynnä loistavia ihanteita ja vaellushalua,
olisit vain kova ja tunteeton olento - mutta onneksi
sellaisia  on  vain  taruissa.  Ei  ole  epäilystäkään,
ettetkö olisi luova ja säkenöivä - mutta olet myös
lihaa ja verta, ja sinun täytyy antaa muiden joskus
huomata se. Kaikki eivät ole äitisi kaltaisia, eivätkä
kaikki rakkaasi käytä tietojaan hyväkseen, jotta he
voisivat kiristää sinulta lupauksia, joita et voi pitää.
Kukaan muu ei voi omistaa sieluasi kuin sinä itse.
Väität ymmärtäväsi sen, mutta sinun täytyy ehkä
kuitenkin todistaa se itsellesi sallimalla jonkun tulla
tarpeeksi lähelle sisintäsi...

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.

Uskollisuus yksilöllisiä arvoja kohtaan

     Et  anna  kenenkään  sanella  sinulle,  millainen
sinun  pitäisi  olla  tai  mitä  sinun  pitäisi  tehdä
elämässäsi.  Olet  nimittäin  vakuuttunut  siitä,  että
oma  yksilöllisyytesi  on  pyhä.  Vaikka  nautitkin
muiden  ihmisten  seurasta  ja  he  kiintyvät  sinuun
helposti,  koska  persoonallisuutesi  on  niin  eloisa,
olet  varsin  kykenemätön  tekemään  pitkäaikaisia
myönnytyksiä   ihanteidesi   ja   toimintavapautesi
suhteen vain miellyttääksesi muita. Et tee sitä edes
niiden  vuoksi,  joita  rakastat  kaikkein  eniten.  Et
lainkaan   pidä   siitä,   että   vapauttasi   rajoitetaan
sellaisten sääntöjen varjolla, jotka on laadittu ih-
mismassoille.   Rakastat   omaa   erilaisuuttasi   ja
halveksit suuresti niitä, jotka elävät alistuneina yrit-
täen   jäljitellä   sitä   mielikuvaa,   jonka   tiedotus-
välineet, mainonta ja niin sanotut esimerkilliset ih-
miset  haluavat  tuoda  esille.  Haluat,  että  sinut
jätetään rauhaan, jotta voit ilmaista itseäsi omalla
tavallasi. Sen sijaan, että tekisit joitakin pieniä ja
tarpeellisia   myönnytyksiä,   joiden   avulla   voisit
saavuttaa  yksityisyyden  elää  oman  elämäntapasi
mukaisesti, sinulla onkin tapana vaatia viehättävän
röyhkeästi, että maailman pitäisi tehdä myönnytyk-
siä   sinun   vuoksesi.   Yllättävää   kyllä,   maailma
antaakin usein periksi; ainakin niissä ympyröissä,
joissa liikut, sillä sinulla on älyä ja luonteen voimaa
olla vakuuttava silloinkin, kun olet miltei sietämä-
tön.

     Koska  olet  niin  uskollinen  omalle  sisäiselle
näkemyksellesi,   et   ilmeisesti   ainoastaan   näytä
erilaiselta ja tunne olevasi erilainen, vaan luultavas-
ti saat myös aikaan jotakin arvokasta - mahdolli-
sesti luovan työn avulla - joka vaikuttaa innostavas-
ti  muiden  ihmisten  mielikuvitukseen,  koska  se
inspiroi   heitä   määrittelemään   itsensä   yksilöinä.
Tämä on "tähden" taustalla vaikuttava psykologi-
nen voima; oli kyseessä sitten näyttelijä, kirjailija,
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poliitikko, taidemaalari tai kuka muu tahansa, jolla
näyttää olevan mahtavia näkemyksiä ja kaukokat-
seisuutta, ja joka edustaa sellaista päämäärää, jota
muutkin   voivat   ryhtyä   tavoittelemaan.   Vaikka
sinusta ei ehkä koskaan tulekaan suurta kuuluisuut-
ta, on sinulla työ- ja yksityiselämässäsi huomattava
vaikutus muihin ihmisiin yksinkertaisesti siksi, että
et    ole    riippuvainen    heidän    ajatuksistaan    ja
arvoistaan. Tämä antaa sinulle voimaa, koska olet
oma   itsesi.   Ennemmin   tai   myöhemmin   joudut
kuitenkin kohtaamaan tuon yhteisön - koska olet
tiedostamattasi riippuvainen juuri siitä yhteisöstä,
josta olet vetäytynyt erilleen, jotta voisit toteuttaa
omaa unelmaasi. Eihän kukaan voi olla jatkuvasti
tinkimättömän omaperäinen ja yksilöllinen.

Salattu riippuvuus muiden ihmisten
hyväksynnästä

     Vastakohtana      voimakkaalle,      yksilölliselle
persoonallisuudellesi esiintyy sisäisessä näytelmäs-
säsi toinenkin hahmo, joka sinun on täytynyt jättää
tietoisten   arvojesi   ja   tietoisen   käyttäytymisesi
ulkopuolelle, jotta voisit pysyä tiukasti omana itse-
näsi  ja  seurata  omaa  ainutlaatuista  tietäsi.  Tuo
varjopuolesi,   jonka   yleensä   tukahdutat,   välittää
aivan  liikaa  siitä,  mitä  muut  ajattelevat  sinusta.
Tämä hahmo on nimittäin paljon riippuvaisempi ja
epävarmempi persoonallisuus kuin se, jonka tunnet.
Varjopuolesi    saa    sinut    lakkaamatta    etsimään
muiden ihmisten hyväksyntää ja arvostusta. Sinulle
kelpaa sekin, että saat osaksesi vain niukasti kunni-
oitusta tai jopa vain paheksuntaa (mikä on sinusta
kohteliaisuus,   koska   silloin   sinut   on   ainakin
huomattu).

     Riippuvuutesi      muista      ihmisistä      ulottuu
tavallisista  inhimillisistä  tarpeista  -  tarpeesta  olla
juuri   niiden   ihmisten   hyväksymä,   jotka   usein
hylkäät heidän epäaitoutensa ja ikävystyttävyytensä
vuoksi    -    aina    syvälliseen    tiedostamattomaan
yhtymiseen  yhteisön  alitajuntaan,  johon  kaikkien
muiden tavoin kuulut. Persoonallisuutesi varjopuoli

toimii kuin meren voimakkaat pohjavirtaukset: se
saa   sinut   hakeutumaan   toisten   seuraan,   koska
sinulla on tarve saada yksilöllisyydellesi ja luoville
pyrkimyksillesi tunnustusta ja vahvistusta, vaikka
julistatkin    jatkuvasti,    että    et    välitä    muiden
mielipiteistä,  elleivät  ne  ole  omien  mielipiteidesi
veroisia.    Koko    psyyke    toimii    polaarisuuden
pohjalta, ja sinulle niin tärkeää yksilöllisyyttä, joka
on  elämäsi  tavoite  sinänsä,  ei  voida  tarkastella
ilman   sen   vastakohdan   tarjoamaa   näkökulmaa:
ryhmään sulautumista sekä ihmisten samankaltai-
suuksien, eikä niinkään erilaisuuksien, tarkastelua.
Et     pystyisi     ottamaan     tuollaista     yksilöllistä
asennetta, ellet voisi tarkastella sitä jotakin muuta
taustaa vasten - ja tuo tausta löytyy juuri sinusta
itsestäsi, ja se on osa sinua kuten kaikki muutkin
ihmiset.   Vielä   salaperäisemmin   sanottuna   tuon
sisimmässäsi   olevan   taustan   MUODOSTAVAT
kaikki   muut   ihmiset.   Jos   pystyt   hyväksymään
tämän, etkä ole jatkuvasti puolustuskannalla, voit
käyttää  hyväksesi  suurenmoisia  luovia  kykyjäsi
ilmaistaksesi   ajatuksiasi   ja   näkemyksiäsi,   jotka
koskettavat kaikkia. Silloin ne eivät ole pelkästään
vihaisia ja kapinallisia erilaisuuden ilmauksia.

     Syntymähoroskoopissasi  näkyy  useita  tärkeitä
teemoja ja näytelmässäsi esiintyy lisäksi kolmaskin
tärkeä  roolihahmopari.  Tämäkin  pari  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-
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
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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
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.
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                                      - - -

         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."

Miehen kartassa näkyvä isäkuva

     Isä ei ole ainoastaan todellinen ihminen. Hän on
myös   vertauskuva   siitä   sisäisestä   mallista   tai
näkökulmasta, joka värittää asennettasi elämään.
Syntymähoroskoopissasi  näkyvä  isäkuva  edustaa
sen vuoksi kolmea eri asiaa.
     Ensinnäkin,  se  kuvaa  omakohtaista  käsitystäsi
niistä   ominaisuuksista,   jotka   olivat   mielestäsi
hallitsevimpia suhteessasi isääsi tai siihen henki-
löön, jolla oli isän rooli lapsuudessasi.
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     Toiseksi, se kuvaa sitä, mitä miehisyys merkitsee
sinulle.   Isäsi   oli   nimittäin   ensimmäinen   mies
elämässäsi, ja hänellä on siksi voimakas tiedosta-
maton   vaikutus   siihen,   miten   ilmaiset   omaa
miehisyyttäsi ja miten suhtaudut muihin miehiin.
     Kolmanneksi,  se  kuvaa  omia  sisäisiä  isällisiä
ominaisuuksiasi: kuinka järjestät ja rakennat oman
elämäsi, millaisina näet omat päämääräsi ja miten
pyrit niihin, kuinka toteutat omia kykyjäsi maail-
massa, kuinka ilmaiset ja ohjaat tahtoasi, kuinka
muodostat  omat  eettiset  sääntösi  ja  ihanteesi,  ja
lopuksi, millainen isä olet omille lapsillesi.

Emotionaalisen vieraantumisen kokeminen

     Syntymähoroskoopissasi  näkyvä  subjektiivinen
isäkuvasi on voimakas ja monimielinen. Vieraantu-
misen tunne väritti suhdettasi isääsi - joko fyysisen
erilläänolon   vuoksi   tai   siksi,   että   koit   hänen
persoonallisuutensa   liian   etäiseksi,   älykkääksi,
viileäksi tai välinpitämättömäksi, jotta olisit voinut
päästä   hänen   lähelleen.   Hän   lienee   rohkaissut
innokkaasti  älyllistä  kehitystäsi,  mutta  vetäytynyt
syrjään silloin, kun tarvitsit häntä emotionaalisesti
ja fyysisesti lähellesi. Siksi oletkin saattanut tuntea
itsesi  hylätyksi  syvällä  henkilökohtaisella  tasolla.
Hänen   korkeat   vaatimuksensa   saavutustesi   ja
täydellisyytesi  suhteen  sekä  hänen  piittaamatto-
muutensa    tavallisista    inhimillisistä    tarpeistasi,
erityisesti  hellyyden  ja  lämmön  tarpeista,  ovat
vaikuttaneet   tiedostamattomalla   tasolla   voimak-
kaasti omiin arvoihisi.

Ylevien ihanteiden korvaaminen

     Niinpä   kokemuksesi   isästäsi   ei   ollut   kovin
lämmin, eikä se tukenut vaistonvaraista luontoasi
lapsuudessasi. Sen vastapainoksi olet perinyt yleviä
ihanteita ja pyrkimyksen tiedolliseen ja älylliseen
erinomaisuuteen, mikä antaa suunnattoman luovan
ulottuvuuden  persoonallisuudellesi.  Tämä  etäinen
ja idealistinen isäkuva vaikuttaa sisälläsi ja antaa
sinulle merkittävää näkemyksellisyyttä ja omape-

räisyyttä. Sinun täytyy kuitenkin olla varovainen,
jotta et samaistuisi isäsi korkeisiin ihanteisiin siinä
määrin, että alkaisit hävetä ihmisyyttäsi, ajoittaista
epäonnistumistasi   tai   sellaisten   emotionaalisten
tarpeiden ilmaisemista, jotka olisivat isäsi mielestä
ehkä  olleet  epämiellyttäviä  -  ei  niinkään  sinun
kelvottomuutesi   vaan   hänen   omien   pelkojensa
vuoksi.  Koska  ihailet  luovan  ajattelun  selkeää  ja
avaraa maailmaa, saatat päästä pitkälle elämässä.
Sinulla  on  myös  ainutlaatuinen  kyky  tarkastella
elämää etäisesti ja objektiivisesti sekä erinomainen
näkemys   inhimillisestä   käyttäytymisestä.   Tuon
etäisen  ja  loistavan  isäkuvasi  tarjoamat  luovat
mahdollisuudet ovat valtavia, mutta niiden täytyy
olla yksilöllisten inhimillisten arvojesi mukaisia.

     Tämän  hallitsevan  hahmon  lisäksi  syntymäho-
roskoopissasi    näkyy    toinenkin    hahmo,    joka
entisestään monimutkaistaa isäkuvaasi.

Pidättyvä ja estoinen hahmo

     Lämpimän, tukea antavan isäsuhteen puuttumi-
nen on saanut sinut tuntemaan itsesi loukatuksi ja
hylätyksi.  Lapsuudessasi  isäsi  on  saattanut  olla
fyysisesti poissa, tai hän on paneutunut liiaksi työ-
hönsä tai ollut emotionaalisesti liian sulkeutunut,
jotta olisi voinut luoda avoimen ja hellän suhteen
sinuun. Olet saattanut tuntea kriittisyyttä tai liian
korkeita  odotuksia,  mikä  on  saanut  sinut  epäile-
mään omaa arvoasi. Tämä syntymähoroskoopissasi
näkyvä  isäkuva  on  monimutkainen.  Sen  pohjalta
voi   kehittyä   monia   positiivisia   ominaisuuksia,
mutta sinun täytyy ensin kohdata todelliset tunteesi
isääsi   kohtaan   sekä   oppia   erottamaan   hänen
luonteensa ongelmat omanarvontunteestasi. Et ehkä
kuitenkaan ole täysin tietoinen siitä, kuinka paljon
tuon    emotionaalista    tukea    antavan    suhteen
puuttuminen on sinua loukannut - etenkin, jos sait
isältäsi aineellista ja älyllistä kannustusta. Epäile-
mättä ilmaiset kuitenkin salaista tuskaasi suuntaa-
malla  isääsi  kohtaan  tuntemasi  vihan  erilaisiin
auktoriteetteihin ja perinteisiin instituutioihin. Sa-
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manaikaisesti etsit kuitenkin hyväksyntää ihmisiltä,
jotka yhtä lailla edustavat isällistä periaatettasi.

Itseluottamuksen kehittyminen

     Isäkokemuksesi positiivisempi ulottuvuus piilee
syvässä riippumattomuudessa ja itseluottamukses-
sa.  Vaikka  sinut  on  pakotettu  itseluottamukseen
vasten tahtoasi, on se sinulle arvokas piirre, ja se on
yksi  syntymähoroskooppisi  luovimmista  ominai-
suuksista.   Sisäinen   isäsi   on   samanlainen   kuin
lapsuutesi  isä:  ehkä  jonkin  verran  sulkeutunut  ja
pidättyväinen, mutta kuitenkin kykenevä selviyty-
mään  elämän  haasteista.  Hänellä  on  realistinen
käsitys maailman menosta sekä kaikkea muuta kuin
naiivi käsitys ihmisten rajoituksista. Sinun täytyy
oppia arvostamaan tuota ominaisuuttasi, sillä sen
avulla   voit   välttyä   ulkopuolisen,   "hyvän   isän"
korvikkeen etsimiseltä. Koska olet jo aikuinen, ei
kukaan pysty antamaan sinulle sitä isänrakkautta,
josta  jäit  lapsuudessasi  paitsi.  Halukkuutesi  olla
"isä   itsellesi"   saattaa   kuitenkin   auttaa   sinua
kehittämään  omia  kykyjäsi  sekä  opastaa  sinua
ymmärtämään  syvällisemmin  tuota  ihmistä,  josta
vieraannuit niin varhain.

Miehen kartassa näkyvä äitikuva

     Äiti, kuten isäkään ei ole ainoastaan ihminen.
Hän edustaa myös erästä elämäsi keskeistä peri-
aatetta ja sitä sisäistä dynamiikkaa tai näkökulmaa,
joka värittää elämänasennettasi. Syntymähoroskoo-
pissasi näkyvä äitikuva edustaa sen vuoksi 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 naisiin ja miten koet oman persoonallisuutesi
tunteelliset ja vaistonvaraiset piirteet.
     Kolmanneksi,    se    kuvaa    omia    "äidillisiä"
ominaisuuksiasi  -  sillä  miehilläkin  on  äidillisiä
ominaisuuksia. Se kertoo kyvystäsi ravita ja hoivata
itseäsi ja muita; se kertoo, millainen turvallisuuden
tunteesi  on  ja  kuinka  paljon  luotat  siihen,  että
loppujen lopuksi kaikki elämässäsi kääntyy parhain
päin. Äitikuvasi ilmentää myös kykyäsi antaa ajan
ja  tapahtumien  kulkea  ja  tietää  vaistomaisesti,
milloin   sinun   pitää   vain   odottaa   ja   hyväksyä
viisaudella elämän mukanaan tuomat tilanteet.

Älykkyys ja kyvykkyys

     Syntymähoroskoopissasi  näkyvä  subjektiivinen
äitikuvasi ilmentää älykästä, monipuolista ja itse-
ään  selkeästi  ilmaisevaa  naista.  Vaikka  äitisi  ei
olisikaan    ollut    tarpeeksi    onnekas    ja    saanut
mahdollisuutta kehittää kykyjään hyvän koulutuk-
sen   avulla,   hänessä   oli   silti   todennäköisesti
synnynnäistä  nopeutta  ja  älykkyyttä,  joka  teki
sinuun  vaikutuksen  lapsuudessasi.  Tämän  äitisi
ulottuvuuden   kautta   olet   oppinut   arvostamaan
mielen kykyjä. Mikäli äitisi pystyi hyödyntämään
omia kykyjään ja luomaan itselleen uran, jolla hän
saattoi   ilmaista   kykyjään,   olet   saanut   parasta
mahdollista kannustusta omien älyllisten kykyjesi
kehittämiseen.

     Mikäli äidilläsi ei ollut mitään tapaa ilmentää
omaa   luonnostaan   tiedonhaluista   ja   aktiivista
mieltään, ja jos hän joutui sitoutumaan arkipäiväi-
siin rutiineihin, olit varmasti silti tietoinen hänen
mahdollisuuksistaan.     Tässä     tapauksessa     olet
kuitenkin    joutunut    myös    hänen    voimakkaan
tiedostamattoman   tarpeensa   tyydyttäjäksi:   sinun
tulisi  omassa  elämässäsi  toteuttaa  niitä  samoja
kykyjä, joita äitisi ei pystynyt itsessään täydellisesti
kehittämään.  Sinun  on  pidettävä  huoli  siitä,  että
erotat omat älylliset pyrkimyksesi äitisi pyrkimyk-
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sistä,  jotta  et  aliarvioisi  oman  mielesi  erittäin
yksilöllisiä ominaisuuksia. Sinun ei myöskään tulisi
ponnistella pakonomaisesti saavuttaaksesi sellaista
akateemista tai älyllistä menestystä, jota äitisi ehkä
halusi, sillä se ei ehkä aidosti kuvasta omia arvojasi
ja kykyjäsi.

Käyttämättömien älyllisten kykyjen
aiheuttama turhautuminen

     Äitisi  vähemmän  viehättäviin  puoliin  kuului
todennäköisesti  voimakas  kriittisyys,  joka  johtui
hänen nopeasta järjenjuoksustaan, ja oletkin ehkä
oppinut pelkäämään hänen verbaalista piikikkyyt-
tään.   Tämä   on   todennäköistä   erityisesti   siinä
tapauksessa, että äitisi henkiset kyvyt eivät saaneet
kehittyä, mikä johti turhautumiseen. Jos terävä ja
kyvykäs mieli ei saa muuta ravintoa kuin arkipäi-
väisen elämän rutiineja, saattaa ihminen katkeroitua
ja luopua nopeasti tavoitteistaan silkan ikävystymi-
sen  vuoksi.  Äitisi  oli  todennäköisesti  älyllisesti
kyvykkäämpi kuin isäsi, siinäkin tapauksessa, että
isäsi  olisi  ollut  akateemisesti  sivistynyt.  Tämän
vuoksi äitisi onkin saattanut kaivata avioliitossaan
todellista  henkistä  kumppania,  joka  olisi  voinut
muokata   hänen   ideoitaan   ja   stimuloida   hänen
ajatteluaan.   Sinun   tulisi   olla   tietoinen   omasta
äärimmäisestä   herkkyydestäsi   muiden   ihmisten
sanallista  paheksuntaa  kohtaan,  sillä  riippumatta
siitä,   mitä   vaikeuksia   äitisi   teräväkielisyys   on
sinulle  aiheuttanut,  löytyy  niiden  taustalta  hieno
mieli  -  jonka  sinäkin  olet  perinyt  -  ja  jota  voit
kehittää omassa elämässäsi monissakin antoisissa
ammateissa.

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

Kätketty surullisuus ja pettymys

     Riippumatta  siitä,  miten  vahvalta  tai  etäiseltä
äitisi sinusta näytti, oli hänellä sisimmässään syvää

surua ja pettymystä, sillä hänen täytyi todennäköi-
sesti uhrata omat romanttiset unelmansa, emotio-
naaliset tarpeensa ja luovat mahdollisuutensa, jotta
hän olisi voinut huolehtia perheestään. Äidilläsi on
myös toinenkin puoli, joka ei ehkä tullut näkyville
hänen käytöksessään, mutta joka kuitenkin vaikutti
sinuun voimakkaasti. Se oli romanttinen ja lapseno-
mainen henki, joka oli erittäin pettynyt elämään,
mutta  joka  näkyi  ulospäin  todennäköisesti  vain
jonkinlaisena katkerana melankolisuutena. Äitisi on
oman uhrautuvaisuutensa uhri, ja hänen näennäinen
kovuutensa tai tunteettomuutensa saattoi hyvinkin
olla  vain  tapa  selviytyä  siitä,  että  kaikki  hänen
unelmansa olivat kadonneet.

Tuhoutuneet romanttiset unelmat

     Äitisi oli sisimmässään idealistinen ja romantti-
nen. On tärkeää, että tiedostat tuon äitisi ulottuvuu-
den,   sillä   olet   perinyt   sen   häneltä.   Muussa
tapauksessa   hänen   pettymyksensä   voi   tarttua
sinuun, ja saatat sen vuoksi pelätä, että pehmeämpi,
vaativampi      ja      romanttisempi      ulottuvuutesi
johdattaa   sinut   riippuvuuteen   ja   pettymyksiin.
Haaveet   romanttisesta   yhdessäolosta   eivät   ole
missään  mielessä  kielteinen  asia.  Itse  asiassa  ne
ovat    lahja,    joka    antaa    persoonallisuudellesi
rikkautta,  pehmeyttä  ja  mielikuvitusta.  Ja  jotkut
haaveet jopa toteutuvat. Sinun täytynee kuitenkin
tarkastella tietyllä kylmäverisellä selkeydellä niitä
tilanteita, jolloin äitisi valitsi omista tiedostamatto-
mista  syistään  mieluummin  marttyyrin  tai  uhrin
roolin, tilanteita, joissa hän kieltäytyi henkilökoh-
taisesta vastuusta ja manipuloi muut säälimään itse-
ään, koska hän ei salaisista toiveistaan huolimatta
tuntenut    täysin    kuuluvansa    muiden    ihmisten
joukkoon. Äitisi teki vapaasti omat valintansa. Ellei
hän voinut valita olosuhteita, pystyi hän kuitenkin
valitsemaan, miten suhtautua noihin olosuhteisiin.
Hänen romanttisten unelmiensa katoaminen johtui
ehkä enemmän siitä, että hän kieltäytyi hyväksy-
mästä   muiden   ihmisten   inhimillisiä   rajoituksia,
kuin siitä, että romanttiset unelmat olisivat olleet
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petollisia.  Sinun  täytyy  tiedostaa  oma  alitajuinen
taipumuksesi  välttää  emotionaalista  riippuvuutta
muista ihmisistä. Haluat välttää sitä, koska pelkäät,
että  alat  muistuttaa  äitiäsi  -  jonka  perimmäinen
surullisuus   on   saattanut   naamioitua   kovan   ja
käytännöllisen ulkokuoren alle.

                                      - - -

              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.
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   mieheen.   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.

Kyky tehdä ero äitisi ja muiden naisten
välillä

     Koska  sinulla  on  taipumus  rakastua  haaveku-
vaan   eikä   todelliseen   naiseen,   olet   ikuisesti
tyytymätön suhteisiisi, vaikka olisitkin onnistunut
useiden vuosien ajan pitämään pystyssä sovinnaista
avioliittoa. Naiset pitävät sinua yleensä varsin kiin-
nostavana,  koska  olet  vaikeasti  saavutettava  ja
sinulla on näkemystä. Saatatkin vähitellen huomata
joutuvasi   vasten   tahtoasi   "jahdatuksi".   Pelkäät
kuitenkin   tavattomasti   emotionaalisia   tarpeitasi,
sillä  säikyt  sitä  riippuvuutta  ja  haavoittuvuutta,
jonka   syvällinen   sitoutuminen   saattaisi   päästää
valloilleen.    Niinpä    yritätkin    lannistaa    kykysi
rakastaa kiihkeästi ja heijastat kumppaniisi omaa
taipumustasi    olla    omistushaluinen    ja    esittää
vaatimuksia. Yritä olla hylkäämättä omia tunteitasi,
sillä  niillä  naisilla,  jotka  viehättävät  sinua,  on
yleensä  avara  sydän  ja  paljon  ymmärrystä,  etkä
pysty   ikuisesti   uskottelemaan   heille,   että   olet
tunteettomampi  kuin  todellisuudessa  olet.  Kaikki
naiset eivät ole äitisi kaltaisia, eivätkä kaikki yritä
sitoa  sinua  itseensä,  manipuloida  sinua  ja  tuhota
sisintäsi,  jos  ilmaiset  yksinkertaisia  inhimillisiä
tarpeitasi.

Tarve ilmaista tunteitasi avoimesti

     Sinulla  on  kyky  tehdä  kuka  nainen  tahansa
epävarmaksi ja omistushaluiseksi, jos et osoita kiin-
tymystäsi  silloin,  kun  hän  sitä  tarvitsee,  tai  jos
leikittelet kahden naisen välillä. Tämä ei heijasta
naisten loputonta omistushalua, vaan lähinnä omaa
sisäistä   ristiriitaasi.   Jos   et   todellakaan   halua
sitoutua, yritä olla rehellinen ja elää sen mukaisesti,
ja lopeta naisten huiputtaminen. Jos taas olet halu-
kas  avioitumaan  ja  olemaan  uskollinen  ihmis-
suhteessa,  yritä  olla  tarpeeksi  rohkea  ja  kohdata
omat  ongelmasi,  äläkä  yritä  niin  sanotusti  "sekä
syödä että säästää kakkua" - sillä se ei johda hyvään
lopputulokseen.
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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
monimutkaisen        luonteen        rakkaussuhteessa,
riippumatta  siitä  oletko  kokenut  menetyksen  tai
vaikean eron, tai onko tapanasi hakeutua sellaisten
naisten  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
naiset, 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 naisia, 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.

Intohimo syntyy haasteista

     Saatat  toisinaan  olla  muiden  ihmisten  tavoin
taipuvainen  ihannoimaan  rakkauden  haavekuvia,
mutta  et  ole  tarpeeksi  romanttinen,  jotta  voisit
väheksyä  tarvettasi  kokea  läheisissä  suhteissasi
haasteita,   ristiriitoja   ja   silloin   tällöin   tulisia
yhteenottojakin.  Sytyt  seksuaalisesti,  kun  kohtaat
naisen, joka vastustaa sinua eikä salli sinun hallita
itseään.  Vaikka  kauneus  ja  harmonia  tekevätkin
sinuun vaikutuksen, tekee intohimo vielä suurem-
man vaikutuksen, ja taistelu kuuluu tärkeänä osana
intohimoon. Niinpä voitkin paljon paremmin, jos
pystyt sisällyttämään tämän tarpeen elämääsi. Jos
yrität liian kauan rakastaa liian tasaisesti, levolli-
sesti ja miellyttävästi, saatat huomata, että rakkaus
jää, mutta intohimo katoaa - ilmestyäkseen uudel-
leen jossakin muualla. Sinun täytyy ilmaista rehelli-
sesti ja avoimesti heikkouttasi yrittää hallita nais-
tasi, sillä olet varsin itsekeskeinen rakkaudessa etkä
nauti   kompromisseista.   Sinun   täytyy   kuitenkin
hyväksyä myös se, että olet löytänyt itsellesi juuri
oikean  kumppanin,  jos  hän  ryhtyy  vastustamaan
sinua.  Ehkäpä  sinulla  tulisi  olla  sellainen  suhde,
jossa huvittuneet naapurit saavat kuunnella alituista
huutamista, lautasten heittelyä ja ovien paiskomis-
ta. Saatat huomata, että tuollainen riitely palauttaa
välittömästi  kiinnostuksen  ja  viehätyksen  suhtee-
seenne,  jos  aika  ja  tavanomaisuus  ovat  alkaneet
lakastuttaa sitä.

                                      - - -
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      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.

Yksilöllisten luovien ponnistelujen tärkeys

     Et    koskaan    saavuta    täyttymystäsi    muita
seuraamalla.  Suurinta  tyydytystä  elämässäsi  saat
joka kerta, kun yrität lyödä oman luovan mielikuvi-
tuksesi leiman aikaansaannoksiisi - työskentelitpä
millä alalla hyvänsä. Parhaiten voit ilmaista itseäsi
taiteiden,    kuten    kirjoittamisen,    maalaamisen,
teatterin  ja  musiikin  avulla.  Vaikka  et  ansaitsisi-
kaan rahaa aikaansaannostesi avulla, sinun täytyy
kuitenkin  yrittää  löytää  elämässäsi  aikaa  ja  tilaa
luovalle työlle. Se on tärkeintä, mitä voit tehdä itse-
si hyväksi, siinäkin tapauksessa, että työhön ei liit-
tyisi   mitään   käytännön   palkintoa,   jonka   voisit

tallentaa  pankkitilillesi.  Sinun  täytyy  löytää  se
salaperäinen    ominaisuus,    joka    tekee    sinusta
ainutlaatuisen  ja  arvokkaan,  ja  joka  on  kaiken
muille ihmisille antamasi käytännöllisen avun ylä-
ja ulkopuolella. Löydät tuon tuntemuksen itsestäsi
vain niistä jäljistä, jotka se jättää sydämestäsi ja
mielikuvituksestasi   pulppuaviin   kuvitelmiin   ja
ajatuksiin.    Riippumatta    siitä,    kuinka    monia
maallisia    velvoitteita    sinulla    on,    tai    kuinka
huolissasi   olet   muiden   ihmisten   hyväksynnän
saavuttamisesta,   sinun   on   olennaisen   tärkeää
tavoitella  jotakin  sellaista,  jota  todella  rakastat
sydämestäsi oman itsesi tähden. Ilman tätä syvää
varmuutta omasta sielustasi mikään muu elämässäsi
ei merkitse sinulle todellisuudessa mitään.

     Uskot  lujasti  olevasi  ainutlaatuinen  yksilö,  ja
tämä  usko  voi  antaa  sinulle  sellaista  energiaa  ja
päättäväisyyttä,    jota    tarvitset    pyrkimyksessäsi
luovaan  työhön.  Tarpeesi  olla  itsenäinen  ja  eri-
lainen saattaa joskus näyttää muiden mielestä itse-
keskeiseltä, mutta itsekeskeisyys on välttämätöntä,
jotta  voisit  luoda  jotakin.  Muutoin  et  arvostaisi
omia ajatuksiasi ja haaveitasi tarpeeksi. Se, mitä
jotkut yhteisön normien mukaan ajattelevat ihmiset
saattaisivat  pitää  itsekkäänä  käyttäytymisenä,  on
itse   asiassa   valtava   voimavarasi,   sillä   uskot
oikeuteesi toteuttaa omia unelmiasi.

Omien juuriesi tärkeys

     Elämässäsi on alue, jolla jokainen pyrkimyksesi
päästä selville omista tunteistasi lisää voimiasi ja
itsekunnioitustasi.   Tuolla   elämän   alueella   olet
erittäin haavoittuvainen, ja sieltä löytyy, paradok-
saalista kyllä, myös suurin voimasi. Sinun täytyy
tutkia  tarkemmin  onnetonta  lapsuuttasi.  Tunnet
olosi turvattomaksi, olet erittäin herkkä, etkä luota
helposti muihin ihmisiin, koska jouduit lapsuudes-
sasi   kokemaan   yksinäisyyttä   ja   tunsit   itsesi
hylätyksi.   Tuo   epävarmuus   on   jäänyt   sinuun,
vaikka kukaan ei olisikaan tahallaan jättänyt sinua
yksin.  Jos  pakenet  noita  varhaisia  kokemuksiasi,
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otat  aina  tahtomattasi  etäisyyttä  muihin  ihmisiin.
Tällöin    peität    todelliset    tunteesi    ja    pystytät
suojaksesi  muureja,  jotta  kukaan  ei  enää  saisi
tilaisuutta   hylätä   sinua.   Jos   kuitenkin   pystyt
tarkastelemaan lapsuutesi tapahtumia ymmärryksel-
lä ja myötätunnolla itseäsi ja muita kohtaan, pystyt
karkottamaan     tuon     kummittelevan     muiston.
Saavutat    silloin    sellaista    sisäistä    voimaa    ja
ymmärrystä,   joka   on   käytettävissäsi   aina,   kun
kamppailet elämän mukanaan tuomien haasteiden
kanssa.

     Niinpä   yksi   suurimmista   peloistasi   -   pelko
tuskan, torjumisen ja nöyryytyksen kokemisesta -
voikin muuttua vakaaksi perustaksi, jonka pohjalta
voit oppia arvostamaan omaa luovaa näkemystäsi.
Kun kohtaat estosi ja pelkosi, ja kun opit luotta-
maan  enemmän  muihin  ihmisiin,  opit  laittamaan
itsesi aidosti likoon kaikessa, mitä luot. Tarvitset
luovan tavan toteuttaa ajatuksiasi ja mielikuvitus-
tasi. Voit löytää sen joko työstäsi tai jostain sinulle
rakkaasta harrastuksesta. Et kuitenkaan voi saada
aikaan  mitään  todella  tyydyttävää,  ellet  paljasta
muille jotakin sielusi sisimmästä.
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ANALYYSI  POHJAUTUU  SEURAAVIIN  TIETOIHIN:

nimi: Bruce Springsteen (mies)

syntymäpäivä: 23. syyskuuta 1949 paik. aika: 22:50 menetelmä: Liz Greene
paikka: Freehold, NJ (US) U.T.: 02+50 huoneet: Placidus
pit.: 74w16 lev.: 40n16 sider. aika: 22:03:23 8. toukokuuta 2023

PLANEETTOJEN  SIJAINNIT
planeetta merkki astetta liike

A Aurinko Vaaka 0g43'27 huoneen lopussa 4 etenevä
B Kuu Vaaka 23g25'13 huoneessa 5 etenevä
C Merkurius Vaaka 18g37'18 huoneessa 5 peräytyvä
D Venus Skorpioni 11h03'34 huoneen lopussa 5 etenevä
E Mars Leijona 10e31'05 huoneessa 3 etenevä
F Jupiter Kauris 22j22'58 huoneessa 8 etenevä
G Saturnus Neitsyt 12f16'52 huoneessa 4 etenevä
H Uranus Rapu 4d53'23 huoneessa 1 etenevä
I Neptunus Vaaka 14g22'50 huoneessa 5 etenevä
J Pluto Leijona 17e28'53 huoneessa 3 etenevä
K Kuun Solmu Oinas 17a20'52 huoneessa 11 peräytyvä
Huoneen loppuun sijoittuvat planeetat tulkitaan kuuluviksi seuraavaan huoneeseen.

HUONESIJAINNIT
Nouseva merkkiKaksoset 22c49'44 Laskeva merkki Jousimies 22i49'44
2. huone Rapu 13d33'09 8. huone Kauris 13j33'09
3. huone Leijona 4e14'06 9. huone Vesimies 4k14'06
IC Leijona 28e41'51 MC Vesimies 28k41'51
5. huone Vaaka 1g02'58 11. huone Oinas 1a02'58
6. huone Skorpioni 12h23'12 12. huone Härkä 12b23'12

PÄÄASPEKTIT
Aurinko KOLMIO Jupiter 8°19 Venus SEKSTIILI Saturnus 1°12
Aurinko NELIÖ Uranus 4°09 Venus KOLMIO Uranus 6°10
Kuu KONJUNKTIO Merkurius 4°48 Venus NELIÖ Pluto 6°24
Kuu NELIÖ Jupiter 1°01 Mars SEKSTIILI Neptunus 3°52
Kuu KONJUNKTIO Neptunus 9°02 Mars KONJUNKTIO Pluto 6°58
Kuu SEKSTIILI Pluto 5°56 Mars KOLMIO Kuun Solmu 6°49
Kuu OPPOSITIO Kuun Solmu 6°03 Jupiter NELIÖ Neptunus 8°00
Merkurius NELIÖ Jupiter 3°46 Jupiter NELIÖ Kuun Solmu 5°01
Merkurius KONJUNKTIO Neptunus 4°14 Uranus NELIÖ Neptunus 9°29
Merkurius SEKSTIILI Pluto 1°08 Neptunus SEKSTIILI Pluto 3°05
Merkurius OPPOSITIO Kuun Solmu 1°15 Neptunus OPPOSITIO Kuun Solmu 2°57
Venus NELIÖ Mars 0°32 Pluto KOLMIO Kuun Solmu 0°08
Luvut osoittavat orbin suuruuden (poikkeaman tarkasta aspektista)
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