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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.

Runoilijan näkemys sielusta elämän keski-
pisteenä

     Runoilija  von  Hoffmannsthal  on  kirjoittanut,
että   todellisuus   on   kaikkein   suurin   lumous.
Todellisuutesi on todellakin ihastuttava valtakunta,
joka   saa   ravintonsa   mielikuvien   ja   unelmien
sisäisestä aarrearkusta ja joka syntyy syvällisestä,
epärationaalisesta uskosta siihen, että sekä luoviin
pyrkimyksiisi että koko elämääsi vaikuttaa erään-
lainen jumalallinen voima. Kyse ei ole siitä, että
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olisit   tavanomaisessa   mielessä   uskovainen   tai
uskoisit edes mystiikkaan minkään tavallisen käsi-
tyksen  mukaisesti,  sillä  mielikuvituksen  maailma
on liian kaoottinen, kiihkeä ja toisinaan synkkäkin,
jotta voisit palvoa sitä nöyrästi. Kaikki, mitä koet
ympärilläsi   -   ihmiset,   paikat,   tilanteet   -   ovat
loppujen lopuksi kuitenkin vähemmän tärkeitä kuin
se sisäinen näkemys, joka sinulla on niiden merki-
tyksestä ja olemassaolosta.

     Elämä on sinusta mielenkiintoista vain, jos se
muistuttaa  mahdollisimman  paljon  sitä  myyttistä
näytelmää,  jonka  näet  sisimmässäsi  ja  jota  pyrit
omalla  tavallasi  ilmaisemaan.  Jos  haluat  ilmaista
itseäsi  sanojen  avulla,  ovat  sanat  sinulle  vain
välineitä,    joiden    tarkoituksena    on    herätellä
syvällisempiä  havaintoja  lukijassa  tai  kuulijassa.
Sinua  inhottaa  joutua  selittämään  tekemisiäsi  ja
omituista   näkemystäsi   liian   yksinkertaistettuna
mielikuvituksettomammille       ihmisille,       joiden
mielestä    asiat    ovat    pelkkiä    asioita,    eivätkä
vertauskuvia,  portteja  jonnekin  tai  tiennäyttäjiä.
Koska olet niin tavattoman uskollinen mielikuvi-
tuksen    maailmalle,    on    uskollisuutesi    elämän
sovinnaisia käyttäytymismalleja kohtaan satunnais-
ta.  Olet  todennäköisesti  monien  mielestä  hieman
omituinen  tai  omalaatuinen,  sillä  sellaiset  asiat,
jotka ovat tärkeitä sinulle, ovat heidän mielestään
järjettömiä ja toisaalta ne asiat, jotka merkitsevät
heille  paljon,  ovat  sinusta  usein  yksinkertaisesti
tylsiä ja tavanomaisia. Syvällisimmällä tasolla olet
hartaasti kiintynyt sisäiseen ääneesi, ja kumppanisi
on ymmärrettävä sitä ja sopeuduttava siihen, jotta
suhde  voisi  toimia.  Sinulla  on  tapanasi  muuttaa
jopa  rakkaasi  vertauskuviksi,  jotka  innoittavat  ja
järjestelevät sisäistä mielikuvien ja unelmien maail-
maasi, minkä voisi ilmaista niinkin, että tavallisten
ihmisten   arkiseen   maailmaan   ja   tavanomaisiin
askareisiin sekoittuu jotakin taianomaista ja merki-
tyksellistä,    mikä    tuottaa    jatkuvasti    ravintoa
mielikuvituksellesi.

Halu kohota arkitodellisuuden yläpuolelle
avaa portin mielikuvitusmaailmaan

     Vaikka   vaikutatkin   selkeästi   ajattelevalta   ja
vastuuntuntoiselta   ihmiseltä,   elää   vain   puolet
sinusta - ehkä vähemmänkin - tuossa maailmassa.
Toinen    puolesi    asustaa    tuntemattomassa    ja
taianomaisessa   valtakunnassa,   sillä   kuljet   läpi
elämäsi  ikään  kuin  toinen  jalkasi  olisi  menossa
ovesta ulos, odotellen pääsyä takaisin kotiin. Ellet
ole nähnyt elokuvaa "ET", sinun pitäisi katsoa se,
sillä vaikutat toisinaan siltä kuin olisit sattumalta
laskeutunut tänne maahan tai olisit ruumiillistunut
jonkin  käsittämättömän  kosmisen  mallin  mukai-
sesti, josta joku tulee varmasti kertomaan sinulle
myöhemmin lisää. Kaikkeen, mitä teet tavallisessa
elämässä, liittyy epämääräistä välinpitämättömyyt-
tä, ikään kuin hyvän buddhalaisen tavoin uskoisit,
että kaikki on kuitenkin vain harhakuvaa. Sinulla
on  selkeä  yhteys  salaperäiseen  ja  jumalalliseen
sisäiseen maailmaan, ja jos sinulla on yhtään järkeä
päässäsi, otat tuon kyvyn erittäin vakavasti etkä yri-
tä esittää olevasi itse asiassa järkevä ja loogisesti
ajatteleva  olento.  Tuo  yhteys  on  luovuutesi  ja
mahdollisen    täyttymyksesi    lähde.    Sinulla    on
voimakas tarve palvella jotakin itseäsi suurempaa,
jota et todennäköisesti löydä maan päältä, vaikka
jumaloisit ja ihannoisit toista ihmistä kuinka paljon.
Ensisijaisesti   olet   uskollinen   ylipersoonalliselle
maailmalle, et rakastajalle tai perheelle. Jos osaat
asettaa  asiat  tärkeysjärjestykseen,  ei  pitäisi  olla
mitään   syytä   -   varsin   surumielisestä   mielen-
laadustasi huolimatta - miksi et voisi löytää onnea
yksityiselämässäsi   ja   täyttymystä   luovan   työn
avulla.

     Todennäköisesti        toinen        vanhemmistasi,
luultavammin isäsi, ei ollut lapsuudessasi fyysisesti
tai  henkisesti  läsnä,  tai  hänen  ympärillään  leijui
surullisuuden ja uhrautuvaisuuden aura. Tämä on
saanut sinut tuntemaan itsesi eräällä tavalla orvoksi,
mikä ei ole kuitenkaan niin kielteistä kuin miltä se
kuulostaa.   Koska   olit   henkisesti   vailla   toista
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vanhempaasi, etsit syvällisempää ja vertauskuvalli-
sempaa vanhempaa, mikä johdattaa sinut mieliku-
vituksen  ja  sielun  sisäiseen  maailmaan.  Tähän
syvälliseen  yhteyteen,  joka  sinulla  on  mystiseen
lähteeseen, liittyy vain yksi ongelma, nimittäin se,
että sinun täytyy pystyä elämään myös arkielämää,
sillä  et  pääse  siitä  eroon,  vaikka  näkemyksesi
olisikin  mittaamaton  ja  sisäinen  omistautumisesi
valtavan syvällistä. Sinun täytyy kehittää itsellesi
vahvat rajat ja kyky keskittyä pieniinkin hetkiin,
sillä siten pääset lähemmäksi luovaa näkemystäsi
tarvitsematta  väsyttää  itseäsi  tai  huomata,  että
arkielämän ongelmat yhä vain lisääntyvät ja tekevät
elämästäsi onnettoman.

Synnynnäinen tarinankertoja ja tilanteiden
dramatisoija

     Sinulla on synnynnäisen tarinankertojan mieli ja
pahimmillaan sinulla on tapana liioitella ja värittää
kaikki  kokemuksesi  mielestäsi  merkityksellisillä
kaunisteluilla,   jotka   ovat   tosin   joskus   hieman
epätarkkoja. Parhaimmillasi sinulla on ainutlaatui-
nen  kyky  ilmaista  itseäsi  eloisasti,  värikkäästi  ja
mielikuvituksellisesti,      ja      kaikki      havaintosi
muuttuvat  läpinäkyviksi  kuin  lasi  ja  ovat  täynnä
vertauskuvallisen sisäisen maailmasi valoa. Keskit-
tymiskykysi on yleensä varsin huono, ellet sitten
tutkiskele   jotakin,   joka   innoittaa   sinua,   kuten
kirjallisuutta,  taidetta  tai  ihmismielen  syvyyksiä.
Todennäköisesti  sinulla  oli  vaikeuksia  koulussa
ensimmäisillä luokilla, koska sinulla oli opettajiesi
mukaan  taipumus  unelmoida,  mutta  itse  asiassa
olikin      kyseessä      välttämätön      vetäytyminen
mielikuvitusmaailmaasi, jotta olisit voinut virkistyä
ja uudistua.

     Sinulla on tarkka näkömuisti ja pystyt erittäin
selkeästi palauttamaan mieleesi useidenkin vuosien
takaa mielikuvia ja tapahtumia, jotka ovat tehneet
sinuun  vaikutuksen  tai  innoittaneet  sinua.  Mutta
toisaalta    luultavasti    unohdat    sinulle    esitellyn
henkilön nimen välittömästi, jos hän on mielestäsi

ikävystyttävä. Tosiasiat eivät myöskään ole sinulle
kovin  tärkeitä,  vaan  se,  millaisia  seuraamuksia
niillä on ja mitä niihin liittyy. Voit tehdä käytännöl-
lisemmän  ihmisen  täysin  hulluksi,  koska  näytät
huomaavan  asioita,  jotka  eivät  ole  nähtävissä:
merkittäviä      yhteensattumia,      vertauskuvallisia
merkityksiä,     kätkettyjä     tapahtumamalleja     ja
tarkoituksia.   Sinun   mielestäsi   nuo   asiat   ovat
näkyvillä erittäin elävästi; ihmisellä on vain oltava
vaistonvaraisia   tuntemuksia,   jotta   hän   pystyisi
näkemään   ne.   Sinun   käsissäsi   totuus   muuttuu
taipuisaksi ja vaikeasti pideltäväksi kuin vesi, mikä
ei  kuitenkaan  merkitse  sitä,  että  millään  tapaa
valehtelisit.  Kysymys  on  vain  siitä,  että  sinusta
konkreettisten tapahtumien ja esineiden tulee olla
vähemmän tärkeitä kuin niiden merkityksen, eikä
päinvastoin.  Jos  tosiasiat  eivät  riitä  kuvaamaan
merkitystä, luot uusia tosiasioita. Esineiden ja asi-
oiden  merkitys  muodostaa  mielestäsi  totuuden  ja
sitä sinä pyrit ilmaisemaan.

Mystinen käsitys rakkaudesta aiheuttaa
ongelmia arkielämässä

     Mielestäsi  rakkaus  ei  ole  missään  tekemisissä
todellisen    jokapäiväisen    persoonallisuuden    tai
rakkaasi    ruumiillisten    ominaisuuksien    kanssa,
mutta sitäkin enemmän se liittyy siihen jumalaiseen
hehkuun,  joka  hänestä  loistaa.  Sinulla  on  tapana
ihannoida   rakkautta   ja   rakastettuasi   aina   siinä
määrin, että hän muuttuu eräänlaiseksi muusaksi,
luovuutesi innoittajaksi. Toisinaan tuo ihannointisi
on niin voimakasta, että rakkaasi ruumiillinen läs-
näolo  häiritsee  omistautumistasi  sielulle.  Reagoit
herkästi    surullisuuteen    ja    tuskaan.    Ne    ovat
mielestäsi väistämättömiä olotiloja niille ihmisille,
jotka  ovat  avautuneet  ylevämmille  maailmoille,
mutta ovat kahlittuina maan kamaralle. Käsitystäsi
rakkaudesta  sävyttää  katkera  ja  surullinen  piirre,
joka ei ole kielteinen tai tuhoisa, mutta se ihannoi
uhrautumista. Välittömän tyydytyksen tavoittelemi-
sesta luopuminen näyttää avaavan oven syvällisem-
pään ja universaalisempaan rakkauteen. Sinulla on
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paljon yhteistä keskiajan hienostuneesti rakastanei-
den runoilijoiden kanssa, jotka palvoivat rakastettu-
aan kaukaa.

     Niinpä   todennäköisesti   joko   teet   itse   aivan
mielelläsi   tärkeitä   uhrauksia   henkilökohtaisissa
suhteissasi  (kuten  rakastamalla  jotakuta  vaikeasti
saavutettavaa, naimisissa olevaa tai sellaista, joka
asuu kaukana) tai ihastut sellaisiin ihmisiin, jotka
ovat kärsineet elämässään ja kantavat kärsimysten-
sä  arpia  ylvään  arvokkaasti.  Rakkauteesi  liittyy
eräänlainen "mater dolorosa" (kärsivä äiti), ikään
kuin    kaikenlainen    inhimillinen    rakkaus    olisi
loppujen lopuksi aina traagista, koska ihmiset ovat
kuolevaisia ja aika ja ikääntyminen tuhoavat sen,
mikä on joskus ollut kaunista ja lupaavaa. Tämä
tunteiden katkeruus ja herkkyys antaa persoonalli-
suudellesi    ja    luovalle    työllesi    huomattavaa
myötätuntoa, lempeyttä ja kauneutta. Sinun täytyy
ehkä kuitenkin joskus yrittää asettaa tuo katkeruus
ja herkkyys taka-alalle, sillä muuten on olemassa
vaara, että et enää osaa suhtautua huumorintajui-
sesti elämään etkä välitä läheistesi rakkaudenosoi-
tuksista, vaikka he yrittävät tehdä sinut onnellisek-
si. Saatat myös muuttaa täysin terveen ja tyydyttä-
vän suhteen kuin "Kamelianaisen" loppunäytöksek-
si.

Luova näkemys on tärkeämpää kuin kuin
aineelliset tarpeet

     Niinpä sinulla on profeetan ja trubaduurin sielu,
vaikka   et   koskaan   olisi   yrittänytkään   ilmaista
henkilökohtaista näkemystäsi, jolloin mielikuvituk-
sesi ja luovat kykysi jäävät lähes käyttämättä. On
erittäin  tärkeää,  että  löydät  jonkinlaisen  luovan
tavan ilmaista itseäsi, sillä sisäinen maailmasi on
rikas ja rajaton. Tuo maailma on loppujen lopuksi
sinulle paljon tärkeämpi kuin mikään tavanomai-
sempi todellisen elämän määritelmä, jota yhteisö tai
rakkaasi saattaisivat sinulle tarjota. Raha lämmittää
taskunpohjalla,   turvallisuus   on   toivottavaa   ja
jokapäiväiset ilot miellyttäviä, mutta sydämessäsi

olisit   noiden   asioiden   yläpuolella,   tai   ainakin
useimpien  niistä,  jos  löytäisit  oikean  kielen  -
verbaalisen, visuaalisen tai fyysisen - jonka avulla
kunnioittaa   sielun   valtakuntaa,   joka   on   oikea
todellisuutesi.  Myyttien  ja  satujen  outo  maailma
elää  ja  voi  hyvin  sisimmässäsi,  ja  kaikki,  mitä
kohtaat  elämäsi  aikana,  kohoaa  vertauskuvallisen
kielen   tasolle   -   tai,   ellet   pysty   muuttamaan
katinkultaa aidoksi kullaksi, ei sitä kannata silloin
edes harkita. Saatat saada läheisesi raivostumaan,
kun   suhtaudut   huolettoman   välinpitämättömästi
sellaisiin  asioihin,  jotka  heidän  mielestään  ovat
tärkeitä.  Kukaan  ei  kuitenkaan  pysty  asettamaan
kyseenalaiseksi       näkemyksesi       vilpittömyyttä,
mielikuvituksesi     rikkautta     tai     erehtymätöntä
elämänkatsomustasi,   joka   on   elämää   avarampi,
syvällisempi ja merkityksellisempi.

Piilevä kyynisyys ja materialismi

     Runollisen    elämänkatsomuksesi,    ja    siihen
lisäämäsi      värikkyyden      ja      dramaattisuuden
vastakohtana    esiintyy    sisäisessä    näytelmässäsi
toinenkin päähenkilö. Tuo hahmo sisältää kaikki ne
arkisemmat,     maallisemmat     ja     tavallisemmat
ominaisuudet,   jotka   sinun   on   täytynyt   sulkea
elämäntapasi ja arvojärjestelmäsi ulkopuolelle, jotta
voisit   säilyttää   yhteyden   täyteläiseen   sisäiseen
maailmaasi.  Vaikka  sinulla  onkin  tapana  salaa
hieman halveksia niitä mielikuvituksettomia ihmis-
iä, jotka eivät pysty kohoamaan ylipersoonalliseen
maailmaan tai vaistonvaraisesti havaitsemaan jokai-
sen kokemuksen piilevää merkityksellisyyttä, myös
sinulla   on   tylsä,   tavallinen   ja   materialistinen
puolesi. Todennäköisesti kuitenkin tukahdutat tuon
persoonallisuutesi  ulottuvuuden  ja  heijastat  sitä
tiedostamattasi lahjattomampiin tai lyhytnäköisem-
piin  ihmisiin,  jolloin  voit  tuntea  olevasi  heitä
parempi ja ihastuttavasti väärinymmärretty. Tämä
toinen hahmo asustaa alitajunnan varjomaailmassa,
ja kun löydät sen sisimmästäsi, saa se todennäköi-
sesti   sinut   hämmentymään   ja   tuntemaan   itsesi
riittämättömäksi   ja   epävarmaksi.   Sinulla   tulisi
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kuitenkin  olla  parempi  suhde  tuohon  kätkettyyn
persoonallisuutesi  varjopuoleen,  eikä  vain  siksi,
että   pystyisit   selviytymään   tavallisen   elämän
rajoituksista,   vaan   myös   siksi,   että   pysyisit
inhimillisyyden rajoissa. Silloin et tule liian pöyh-
keäksi etkä ryntää samaistumaan sisäisiin myytti-
siin  hahmoihisi  aina  siinä  määrin,  että  menetät
yhteyden ympärilläsi oleviin ihmisiin.

Pelkäät olevasi ikävystyttävä

     Mielesi   ja   välttämättömän   ravinnonlähteesi,
rikkaan     mielikuvitusmaailmasi,     väliin     tulee
toisinaan outo kaihdin. Sinusta saattaa tuntua, että
tuo kaihdin jollakin tapaa tukahduttaa luovuutesi -
kadotat yhtäkkiä näkemyksesi ja innoituksesi - tai
se  saattaa  ilmaista  itseään  kalvavana  riittämättö-
myyden ja alemmuuden tunteena, mikä saa sinut
epäilemään  luovien  ponnistelujesi  arvoa.  Tämän
ongelman syy on huonossa suhteessasi tavalliseen
elämään   ja   tavallisiin   ihmisiin   -   ikään   kuin
varjopuolesi,  joka  on  lähinnä  kiinnostunut  vain
lähiympäristösi arkielämästä, kyllästyisi siihen, että
sitä pyritään johdattelemaan psyyken maailmaan, ja
se ryhtyy kapinaan. Astelet luottavaisena, jopa yli-
mielisenäkin,   myyttisten   valtakuntien   läpi,   ja
samalla   tavoin   pidät   yhteyttä   mielikuvituksesi
jumalallisten olentojen kanssa. Noiden ominaisuuk-
sien    vastapainoksi    olet    omituisen    kömpelö
tavallisessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja
sinun on toisinaan vaikea jatkaa keskustelua, jos
aihe  ei  ole  mielestäsi  merkityksellinen  ja  tärkeä.
Vaikka  peitätkin  hyvin  nuo  äkilliset  erehdyksesi
eräänlaisella  ikuisella  ylenkatseella  -  sillä  miksi
kenenkään    ylipäätään    kannattaisi    keskustella
merkityksettömyyksistä? - saattaisi olla todenmu-
kaisempaa sanoa, että pelkäät tavallisia keskustelu-
ja ja sitä, että kuulostat tyhmältä ja ikävystyttävältä.
Sinulla   on   taipumus   itsevarmasti   puolustellen
väittää, että vain sisäinen todellisuutesi on tärkeää,
minkä    jälkeen    tunnet    olosi    kiusaantuneeksi
arkipäivän   maailmassa,   kun   sinulta   kysellään:
"Mitä  sinulle  kuuluu?".  Saattaisit  kauhistua,  jos

huomaisit, miten perin tavalliseksi itsekin muutut -
ja    jopa    hitaaksi,    mielikuvituksettomaksi    ja
pikkumaiseksi - kun alat keskustella tavallisista asi-
oista.

     Tämä     saattaa     kuulostaa     karkealta,     jopa
loukkaavalta,   mutta   olisi   harmi,   jos   käyttäisit
huomattavaa   mielikuvitustasi   ja   ilmaisukykyäsi
ainoastaan puolustellaksesi sitä, että olet toisinaan
vain ihminen. Jos sallisit itsesi rentoutua joskus ja
olla     yksinkertaisesti     tavallinen     kuolevainen,
huomaisit,    että    varjopuolesi    sisältää    monia
myönteisiä   ominaisuuksia,   jotka   sinun   täytyy
tasapainottaa   runollisen   sielusi   kanssa.   Noita
ominaisuuksia    ovat    muiden    muassa    kykysi
hyväksyä   kohtalosi   ihmisenä,   mikä   merkitsee
puolestaan  sitä,  että  luova  kielenkäyttösi  pystyy
todella  koskettamaan  muita  ihmisiä,  oletettavasti
niitä, joille puheesi on tarkoitettukin. Tuo maalli-
nen, hidas ja pikkuasioihin takertuva varjopuolesi,
joka   ilmaisee   itseään   enimmäkseen   eräänlaisen
verkkaisen  ja  konkreettisen  ajattelun  avulla,  voi
myös antaa sinulle tarvittavaa kärsivällisyyttä, jotta
voit    kunnolla    muokata    luovuudenpurkauksiasi
siten, että ne ovat ymmärrettäviä eivätkä pelkästään
harvoille ja valituille tarkoitettuja ja sekavia. Tällä
ilmeisen      tylsällä      ja      mielikuvituksettomalla
puolellasi on kuiva ja ironinen huumorintaju ja se
pystyy tekemään ihmeitä: vähentämään ajoittaista
älyllistä  mahtipontisuuttasi  ja  tekemään  sinusta
realistin  sen  suhteen,  mitä  todellisuudessa  pystyt
saavuttamaan taloudellisesti.

Ongelmana arkipäiväisen ja tavallisen
varjopuolen hyväksyminen

     Niinpä kiihkeää ja runollista sieluasi tasapainot-
taa    varjopuolesi,    joka    on    paljon    vakaampi,
sovinnaisempi,  maallisempi  ja  hitaampi.  Vaikka
varjopuolesi  ja  tämä  kuvaus  siitä  ärsyttäisivätkin
sinua, on sillä paljon annettavaa elämällesi. Se voi
antaa sinulle realistisen käsityksen niistä rajoista,
joiden   avulla   voit   saada   luovat   pyrkimyksesi
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hallittavaan ja saavutettavissa olevaan muotoon. Se
antaa sinun olla tavallinen ja inhimillinen silloin,
kun et ole pyrkimässä minnekään ja antaa sinun
nauttia elämästä ja muista ihmisistä silloinkin, kun
et  ole  minkään  sisäisen  näkemyksen  tai  hengen
lumoissa.  Niin  ikään  varjopuolesi  auttaa  sinua
nauramaan itsellesi ja elämälle. Nämä ominaisuudet
täytyy yhdistää elämääsi ja arvoihisi, sillä psyyke ei
pidä     liioittelusta.     Liiallinen     samaistuminen
haaveidesi henkilöihin saattaa aiheuttaa tukkeumia
ja  valtavaa  masennusta,  joka  tuhoaa  sen,  mikä
merkitsee sinulle eniten: omistautumisesi sisäiselle,
luovalle lähteelle. Tuo lähde on ikuinen kumppanisi
ja hurmahenkesi; toisinaan ystävä, mutta toisinaan
vihollinen,  koska  se  ei  anna  sinulle  levollista
tyytyväisyyden   tunnetta,   vaan   se   säilyy   aina
eloisana ja selittämättömänä mysteerinä, riippumat-
ta   siitä,   kutsutko   sitä   sieluksi,   alitajunnaksi,
Jumalaksi, Paholaiseksi, taiteeksi vai rakkaudeksi.

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.

Elämänkatsomuksesi antaa loppumattomas-
ti mahdollisuuksia

     Riippumatta siitä, minkä ikäinen olet, osa sinua
ei   koskaan   vanhene.   Vaikka   sinulla   olisikin
huomattavia  arkisia  velvoitteita,  suoriudut  niistä
helposti. Sinusta tuntuu kuin kyseessä ei olisi vielä
todellinen  suoritus,  vaan  vasta  harjoitus.  Niinpä
elätkin yleensä jollain tavalla väliaikaista elämää: et
ole koskaan täysin tyytyväinen etkä koskaan tunne
täysin saavuttaneesi päämäärääsi. Tämä elämänkat-
somus, jossa etenet askel askeleelta kohti tuntema-

tonta 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 erinomai-
sesti  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.

     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 ainutlaatuinen kykysi ja
ainutlaatuinen  ongelmasi  ovat  yksi  ja  sama  asia:
pidät   matkalla   olosta.   Vaikka   sinulla   onkin
vaikeuksia  itsekurin,  sitoutumisen,  vastuuntunnon
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  lisäksi  sisäisessä  näytelmässäsi
esiintyy  piilevä  hahmo,  joka  sisältää  kaikki  ne
ominaisuudet, jotka olet jättänyt arvojesi ja ulkoi-
sen   käyttäytymisesi   ulkopuolelle,   jotta   voisit
saavuttaa   sellaisen   älyllisen,   emotionaalisen   ja
fyysisen  vapauden  kuin  haluat.  Varjopuolesi  on
huomattavasti   sovinnaisempi,   vanhoillisempi   ja
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perinteisempi kuin haluaisit myöntää. Jos tarkaste-
let    rehellisesti    niitä    joskus    suhteettomankin
kielteisiä  reaktioita,  joita  ilmennät,  kun  kohtaat
tuollaisia ominaisuuksia muissa ihmisissä tai sosi-
aalisissa   instituutioissa,   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.    Kuitenkin    tarvitset    tuota
varjopuoltasi, jotta voisit tuntea olosi todelliseksi.

     Pelkäät  näyttää  tuota  puoltasi  muille  ihmisille
osittain siksi, että sen arvot ovat niin erilaisia kuin
sinun,   ja   osittain   siksi,   että   pelkäät   tulevasi
torjutuksi ja että sinua pidetään ikävystyttävänä ja
tavallisena. Koska pelkäät kohdata todellisia haas-
teita,  kiiruhdat  mahdollisuuksien  valtakuntaan  ja
elät eräänlaisessa ihmemaailmassa, jonka mottona
on: "Sitten jonakin päivänä, kun kasvan aikuisek-
si..."  Enimmäkseen  tämä  todellisuuden  pako  on
vain tapa naamioida epäonnistumisen ja kyvyttö-
myyden  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 yhteen-
kuuluvuuden    tarpeille).    Kun    pystyt    todella
hyväksymään omat rajoituksesi, pystyt luultavasti
löytämään paljon suuremman sisäisen tyyneyden.

Varjopuolellasi on voimakkaat emotionaali-
set tarpeet

     Toinen    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  ulottuvillasi,  kun
vuodet vierivät.

     Koska  pelkäät  niin  tavattomasti  riippuvuutta,
sinulla on tapana heijastaa varjopuoltasi kumppa-
neihisi, rakastajiisi ja jopa lapsiisi ja työtovereihisi.
Kun kuvittelet, että joku noista läheisistäsi vaatii
sinulta liikaa, sinulla on tapana reagoida kylmäkis-
koisesti ja välttelevästi, mikä loukkaa toista syvästi.
Vielä pahempaa on se, että tuollaiset reaktiot saavat
yleensä   muut   käyttäytymään   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  toteuttamaan  niitä  ominai-
suuksia,   joita   et   pysty   kohtaamaan   itsessäsi.
Tarpeita täynnä oleva varjopuolesi ei ole kielteinen,
vaan se tekee sinusta inhimillisen ja tuntevan ih-
misen. Ei ole epäilystäkään, ettetkö olisi luova ja
säkenöivä - mutta olet myös lihaa ja verta, ja sinun
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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 ymmärtä-
väsi sen, mutta sinun täytyy ehkä kuitenkin todistaa
se itsellesi sallimalla jonkun tulla tarpeeksi lähelle
sisintäsi...

                                      - - -

         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."
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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.
     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.

Epäluotettava ja epäjohdonmukainen
hahmo

     Syntymähoroskoopissasi  näkyvä  subjektiivinen
isäkuvasi on häilyvä ja muuttuva. Ehkäpä suhteesi
häneen ja mahdollisuutesi tutustua hänen persoo-
naansa   vaikeutuivat   hänen   emotionaalisen   tai
fyysisen poissaolonsa vuoksi. Varhaisempaa koke-
musta   isästäsi   varjostaa   epävakaisuus   -   joko
fyysisten olosuhteiden vuoksi tai siksi, että hän oli
oikullinen   ja   häilyvä   ihminen,   joka   ei   ollut
tarpeeksi vakaa antamaan lapselleen turvallisuuden
ja   pysyvyyden   tunnetta.   Olit   syvästi   kiintynyt
häneen iässä, jossa et enää muistanut, kuinka paljon
olit  aikaisemmin  tarvinnut  hänen  fyysistä  läsnä-
oloaan. Tietyllä tasolla samaistat sisäisen turvalli-
suuden tunteesi häneen, ja hänen hyväksynnällään
tai hylkäämisellään on ollut sinulle suuri merkitys
elämäsi turvallisuuden tunteen tuojana. Olet perinyt

paljon hänen luonteestaan, ja olet itsekin hieman
häilyväinen    ja    epäjohdonmukainen.    Kuitenkin
tarvitset   paljon   myös   kotia,   juuria   ja   vakaata
omistautumista       perhe-elämälle.       Syvälliseen
turvallisuuden    kaipuuseesi,    joka    osittain    on
seurausta siitä, mitä sinulta lapsuudessasi puuttui,
liittyy oikullista häilyvyyttä ja epävarmuutta, minkä
vuoksi sinun on vaikea saavuttaa haluamiasi pääm-
ääriä.

Voimakkaan isän kaipuu

     Sinun täytyy tulla tietoisemmaksi siitä, kuinka
paljon  isäsi  merkitsi  sinulle,  ja  kuinka  epävakaa
keskinäinen suhteenne oli. Tänä päivänä tarvitset
sisäistä isää turvaamaan hyvän olosi. Sinun täytyy
löytää sisimmästäsi nuo tyypilliset tai arkkityyppi-
set isän ominaisuudet - itseluottamus, itsekuri sekä
kyky hyväksyä vastuullisia tehtäviä ja rajoituksia -
sillä kukaan ulkopuolinen ei pysty antamaan niitä
sinulle siinä määrin kuin niitä tarvitset. Koska olet
salaa   samaistunut   isääsi,   olet   saattanut   yrittää
muuttua   isäsi   kaltaiseksi   ja   omaksua   hänen
arvojaan, jotta hän rakastaisi ja tukisi sinua. Tämä
merkitsee  sitä,  että  et  ole  aina  ollut  rehellinen
omalle luonteellesi ja omille tarpeillesi. Kun pystyt
ymmärtämään    paremmin    suhdettasi    isääsi    ja
hyväksymään tarpeesi hallita omaa elämääsi, opit
myös   tasapainottamaan   oman   yksilöllisen   itse-
ilmaisusi  sekä  voimakkaan  turvallisuudentarpeesi
ja juurien kaipuusi.

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

Vaikeasti saavutettava ja pettymyksiä tuot-
tava hahmo

     Suhde,  jonka  koit  isääsi,  ei  ollut  vakaa  eikä
kannustava,   sillä   hän   ei   ollut   todella   sinun
ulottuvillasi.  Tämä  johtui  joko  siitä,  että  hänen
persoonallisuutensa  oli  mielestäsi  liian  etäinen,
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syrjäänvetäytyvä tai heikko, jotta hän olisi voinut
rehellisesti omistautua sinulle, tai siksi, että hän ei
ollut   fyysisesti   läsnä   lapsuudessasi.   Sinun   on
eräässä mielessä täytynyt uhrata suhteesi häneen, ja
sinussa on yhä suru ja kaipuu siitä, mistä jäit paitsi.
Tuohon   kaipuuseen   liittyy   voimakas   taipumus
muodostaa isästäsi ihannoitu kuva ja syyttää itseäsi
siitä, että et pystynyt saavuttamaan häntä. Sisälläsi
on luultavasti paljon hämmennystä sekä toisaalta
sen  suhteen,  mitkä  ovat  todelliset  tunteesi  isääsi
kohtaan,   ja   toisaalta   oman   merkityksellisyytesi
suhteen.  Sinulla  on  aikuisiälläsi  taipumus  antaa
muiden  ihmisten  toimia  salaa  omanarvontuntosi
tuomareina.

Tarve olla isä itsellesi

     Koska varhaiset kokemukset isästäsi ovat olleet
hieman epämääräisiä ja epätodellisia, sinun on ollut
pakko     ponnistella     itsenäisesti     saavuttaaksesi
sellaisia isällisiä ominaisuuksia kuten kunnianhimo,
luja tahto ja päättäväisyys. Kamppailet jatkuvasti
sitä  taipumustasi  vastaan,  joka  saa  sinut  vain
passiivisesti odottamaan, että joku tai jokin - isän
korvike  -  tulisi  antamaan  sinulle  sen  vauhdin  ja
voiman,  jota  tarvitset  saavuttaaksesi  päämääräsi.
Tuollaiset isän korvikkeet ovat kuitenkin väistämät-
tä    osoittautuneet    pettymyksiksi.    Kokemuksesi
poissaolevasta isästä voi kuitenkin antaa persoonal-
lisuudellesi monia luovia ulottuvuuksia, joista yksi
tärkeimpiä  on  hengen  ja  mielikuvituksen  elämän
avautuminen. Kaipuusi saavuttaa takaisin se, minkä
olet kerran menettänyt, voi lopulta johdattaa sinut
tuohon   ylipersoonalliseen   maailmaan,   joka   on
jumalallisen  isän  -  omien  hengellisten  arvojesi  -
valtakunta.   Kun   yhdistät   sen   maailman   niihin
realistisempiin   ominaisuuksiin,   joita   sinun   on
taistellen  täytynyt  kehittää  itsellesi,  voi  elämäsi
saada suurta syvyyttä ja merkitystä. Näin lapsuu-
dessasi   tekemäsi   uhraus   voi   loppujen   lopuksi
todellakin johdattaa sinut johonkin suurempaan.

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.

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
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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. Pelkäät hieman sitä, että elämäsi nais-
et hallitsevat tai manipuloivat sinua, sillä sinulla on
taipumus nähdä heissä kaikissa oma äitisi.

     Äitisi   oli   luultavasti   pettynyt   avioliittoonsa,
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     synkempää
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.

     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,
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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
paremmat  mahdollisuudet  ilmaista  tämän  omape-
räisen, kekseliään ja vapautta rakastavan luonteen-
laadun  luovaa  ulottuvuutta  ilman  että  loukkaisit
omaa tarvettasi sitoutua emotionaalisesti.

                                      - - -

              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.

     Ihmissuhteisiin liittyvät teemat mainittiin jo ai-
kaisemmissa  luvuissa,  joissa  kuvailtiin  syntymä-
karttaasi  hallitsevia  arkkityyppisiä  perushahmoja.
Siksi   jotkut   seuraavista   kuvauksista   toistavat
osittain jo edellä kerrottua ja laajentavat sitä. Toiset
kuvaukset voivat puolestaan olla ristiriidassa edellä
kerrotun kanssa, mikä on osoitus siitä, että ihmis-
suhteita    koskevat    asenteesi    ovat    luontaisesti
ristiriitaisia.

Järkevän kumppanin viehätysvoima

     Elät niin lähellä alitajunnan valtavia ja antoisia
syvyyksiä, että saatat helposti tulla mahtipontiseksi.
Se merkitsee sitä, että koska olet tottunut mieliku-
vituksen  aarteisiin,  saatat  helposti  tuntea  olevasi
liian  erityinen,  ainutlaatuinen  ja  lahjakas,  jotta
sinua   saisi   vaivata   arkisemmilla   huolilla.   Olet
oppinut  kulkemaan  kuvitelmiesi  virran  mukana
eikä sinulle ole sen vuoksi kehittynyt kykyä eritellä
asioita   selkeästi   ja   tehdä   päätöksiä   ulkoisessa
maailmassa.     Koska     runous     ja     romantiikka
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leimaavat   luonnettasi   niin   voimakkaasti,   sinua
kiehtovat  sellaiset  naiset,  jotka  pystyvät  kylmän
rauhallisesti    ja    selkeästi    hallitsemaan    omaa
elämäänsä.  Toivot  salaa,  että  hän  ohjailisi  myös
sinun elämääsi ja säästyisit itse siltä vaivalta.

Opettele arvostamaan käytännöllisyyttä

     Suhde  rationaalisempaan  ja  analyyttisempään
ihmiseen voi olla sinun kannaltasi erittäin luova.
Sinun täytyy kuitenkin tarkkailla tuota mahtiponti-
suuttasi, sillä saatat helposti ajatella, että sinut on
vapautettu maallisista huolista ja saatat sen vuoksi
tahtomattasi alkaa kohdella kumppaniasi kotiapu-
laisen,   kirjanpitäjän   ja   suhdetoimintavirkailijan
sekoituksena,   joka   estää   pahan   ulkomaailman
pääsyn pyhään valtakuntaasi. Yritä oppia arvosta-
maan tasavertaisesti kumppanisi kykyjä, sillä sinun
täytyy  antaa  hänen  opettaa  sinulle,  kuinka  voit
suhtautua   selkeästi   ja   käytännöllisesti   arkisiin
huoliin  sen  sijaan,  että  odottaisit  hänen  tekevän
kaiken puolestasi. Et selviytyisi kovinkaan kauan
taiteilijana ullakkohuoneessa, jos joku ei huolehtisi
sähkölaskuista, lasten koulunkäynnistä ja ystävistä,
jotka    unohdit    kutsuneesi    päivälliselle.    Vielä
parempi    olisi,    jos    pystyisit    tasapainottamaan
ikuisen Graalin maljan etsintäsi ja ajoittaiset yrityk-
sesi käydä tavallista keskustelua. Nuo molemmat
maailmat ovat todellisia, järkeviä ja tarpeellisia, ja
tarvitset  kumppanin,  joka  pystyy  jakamaan  ne
molemmat kanssasi.

Pelkkä perhepiiri ei riitä

     Sinulla on kyky olla todellinen ystävä rakkaille-
si.  Tuollainen  ystävyys  saattaa  loppujen  lopuksi
merkitä   sinulle   ja   heille   enemmän,   ja   kestää
kauemmin  kuin  sovinnaisemmat  tai  tunteellisem-
mat  kiintymyksen  ilmaukset.  Osaat  antaa  naisesi
elää omana itsenään, riippumattomana tarpeestasi
tuntea hänet lähelläsi, mikä merkitsee sitä, että olet
erittäin kärsivällinen, jopa silloin, kun olet vihainen
tai  loukkaantunut.  Kumppanisi  omituiset  piirteet

eivät  yllätä  sinua,  sillä  tiedät,  että  maailmassa
tarvitaan  kaikenlaisia  ihmisiä.  Riippumatta  siitä
elätkö vakiintuneessa suhteessa tai avioliitossa vai
et,  et  todennäköisesti  rajoita  ihmissuhteitasi  vain
yhteen henkilöön. Jos kumppanisi on luonteeltaan
riippuvaisempi  tai  vannoutuneempi  koti-ihminen
kuin sinä, saattaa tämä avoimuutesi ja ystävällisyy-
tesi  aiheuttaa  ongelmia.  Sinun  täytyykin  ajatella
erittäin selkeästi ja olla rehellinen itseäsi kohtaan,
kun  kyse  on  siitä,  millaisia  järjestelyjä  tarvitset
suhteessasi,  sillä  olet  huono  valehtelija  ja  olisit
onnellisempi,   jos   sinun   ei   tarvitsisi   turvautua
vilppiin.   Et   ole   kuitenkaan   kovin   innostunut
vapaista   sukupuolisuhteista.   Olet   pikemminkin
aidosti  kiinnostunut  sekä  miehistä  että  naisista,
joilla  on  erilainen  sosiaalinen  tausta.  Jos  pystyt
työsi    ja    yksityiselämäsi    kautta    hankkimaan
riittävästi  mielenkiintoisia  kontakteja,  jotta  voisit
tyydyttää   tarvettasi   olla   maailman   kansalainen,
pystyt olemaan onnellinen vakaassa ja kestävässä
ihmissuhteessa.

Syvällisyyden ja rehellisyyden tarve
suhteessa

     Tiedät     rakkaudesta     kaikenlaista,     jota     et
todellakaan ole lukenut saduista tai naistenlehdistä,
tai oppinut koulussa. Ymmärrät vaistomaisesti, että
ihmissydän    on    monimutkainen    ja    toisinaan
primitiivinenkin.  Tiedät  myös  sen,  että  syvästi
rakastunut voi myös vihata rakastaan sen voiman
vuoksi,   jolla   tämä   hallitsee.   Et   pelkää   kokea
sellaisia   tunteita,   joita   muut   saattaisivat   pitää
epäsovinnaisina,  tuhoisina  tai  synkkinä,  vaikka
luonnollisesti   et   aina   haluakaan   asettaa   niitä
näytteille   naisesi   katseltavaksi.   Koska   kykenet
olemaan      tavattoman      myötätuntoinen      näitä
rakkauden   synkempiä   piirteitä   kohtaan,   pystyt
todella   ymmärtämään   kumppanisi   monimutkai-
suutta. Jopa silloin, kun sinua on syvästi loukattu
tai   olet   erittäin   vihainen,   pystyt   suhtautumaan
myötätuntoisesti niitä asioita kohtaan, jotka saivat
rakkaasi käyttäytymään loukkaavasti tai tuhoisasti.
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Lyhyesti sanottuna; et ole naiivi, vaikka saatatkin
vaatia paljon rakkaaltasi. Haluaisitkin mieluummin
vaikean suhteen, joka on haasteellinen ja intohimoi-
nen,  kuin  pinnallisen  kumppanuuden,  jossa  sekä
sinä että naisesi käyttäydytte erinomaisesti, mutta
ette koskaan todella kosketa toistenne sisintä.

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.

                                      - - -

      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.

Arkielämän sopusointu

     Et koskaan löydä täyttymystä, mikäli yrität paeta
arkisen  elämän  kahleita.  Olivatpa  luovat  kykysi
millaisia   tahansa   ja   persoonallisuutesi   kuinka
voimakas tahansa, edellyttää sisäisen tyytyväisyy-
den   löytäminen   sitä,   että   löydät   sopusoinnun
arkielämän rutiinien ja rytmien kanssa - mukaanlu-
kien oikea ajankäyttö sekä kehostasi ja mielestäsi
huolehtiminen.   Sinun   täytyy   oppia   nauttimaan
pienistä  asioista  -  arvostamaan  päivän  jokaista
hetkeä     sekä     huomioimaan     tarkoin     kaikkea
ympärilläsi olevaa. Näin jokaisesta elämäsi tunnista
tulee laadukas. Kehosi voi olla paras ystäväsi ja
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oppaasi. Mitä täydellisempään sopusointuun pääset
omien luonnollisten tapojesi ja rytmiesi kanssa, sitä
levollisempi     olet.     Sopusointuun     pääsemisen
kannalta tärkeitä asioita ovat terveellinen ruokava-
lio, riittävä unen saanti sekä valpas kehon varoitta-
vien oireiden tarkkailu. Tärkeää on myös jokapäi-
väisten töiden hoitaminen rakkaudella ja huolenpi-
dolla, vaikuttivatpa nuo toimet kuinka arkipäiväisil-
tä  ja  tavanomaisilta  tahansa.  Lyhyesti  sanottuna,
voit    saavuttaa    täyttymyksen    vain,    kun    olet
sopusoinnussa ajan, aineen ja kaikenlaisen elämän
kiertokulun  kanssa  -  niin  suuren  kuin  pienenkin.
Ilman tuollaista sopusointua et voi olla tyytyväinen
mihinkään   aikaansaannokseesi.   Tarvitset   keski-
määräistä enemmän vakaata, arkipäivästä perustaa
ja arkisia rytmejä, joille voit rakentaa saavutuksesi
ja  yksilölliset  pyrkimyksesi.  Se  kunnioitus,  jota
osoitat   noita   rytmejä   kohtaan,   ei   ole   yhtään
vähemmän jumalaista kuin hohdokkaammat spiri-
tuaaliset näkemykset todellisuudesta.

     Sinun  saattaa  kuitenkin  olla  vaikea  arvostaa
riittävässä    määrin    jokapäiväisiä    asioita,    sillä
todellinen uskollisuutesi kohdistuu omaan sisäiseen
näkemykseesi,   joka   pyrkii   ylittämään   arkisen
elämäsi rajat. Tämä merkitsee sitä, että sinun täytyy
luultavasti tehdä kovasti työtä, jotta voisit löytää
elämääsi   sopivan   tasapainon.   Vaikka   luontosi
pyrkiikin  jättämään  fyysisen  maailman  taakseen,
kehosi kutsuu sinut todennäköisesti sinne takaisin.
Se   saattaa   tapahtua   jopa   melko   voimallisella
tavalla,    mikäli    samaistut    liian    voimakkaasti
mielikuvituksesi ja henkesi myyttisiin hahmoihin.
Se,  että  yrität  pitää  jalkasi  maan  pinnalla,  ei
murskaa näkemystäsi eikä tuhoa uskoasi. Se vain
kehittää  sitä  välinettä,  jonka  kautta  näkemyksesi
purkautuvat - sinua itseäsi, aitoa ja tavallista ihmis-
tä,   joka   pystyy   käsittelemään   rajoituksiaan   ja
pettymyksiään siinä missä kauneutta ja lumousta-
kin.

Kohtaa rohkeasti sisäisen maailman kaaos

     Elämässäsi on alue, jolla jokainen pyrkimyksesi
ymmärtää syvällisesti omia pelkojasi lisää suuresti
itseluottamustasi     ja     itsekunnioitustasi.     Pyrit
vetämään    erittäin    jyrkän    rajan    rationaalisen
tietoisuutesi   ja   sisäisten   syvyyksiesi   kaaoksen
välille, sillä pelkäät sinua ympäröivää kollektiivi-
sen alitajunnan merta, joka uhkaa tuhota yksilölli-
syytesi. Et pakene pelkästään omia tunteitasi, sillä
pelkäät myös inhimillisen kärsimyksen syvällisem-
pää tasoa, pimeyttä ja pohjatonta kaipuuta, ja joihin
johtaa  tie  omien  tunteidesi  kautta.  Toisaalta  tuo
meren   kaltainen   valtakunta   kiehtoo   sinua,   ja
törmäät  siihen  alinomaa  -  pelkojen,  unelmien,
pakkomielteiden   ja   psykosomaattisten   oireiden
sekä muiden omaa elämäänsä elävien symboleiden
muodossa, joita et voi hallita. Sinun tulee kohdata
alitajuntasi ja tutkia sen syvyyksiä tarkkailemalla
omia tunteitasi, unelmiasi ja sukusi taustoja. Kun
kohtaat näkymättömän ja epärationaalisen sisäisen
maailman  vaikean  haasteen,  opit  ensin  selviyty-
mään   siinä   ja   myöhemmin   toimimaan   siinä
luovasti.   Eikä   hyvän   uimarin   tarvitse   koskaan
pelätä hukkuvansa, olipa vesi kuinka syvää tahansa.

     Niinpä   yksi   suurimmista   peloistasi   -   pelko
tuskan, torjumisen ja nöyryytyksen kokemisesta -
voikin  muuttua  itsetuntemuksesi  vakaaksi  perus-
taksi,  jonka  päälle  voit  kehittää  syvällisemmän
luottamuksen itseesi ja omaan arvoosi tavallisena
ihmisenä.   Kun   kohtaat   estosi   ja   pelkosi,   voit
parantaa  syvästi  loukkaantuneet  ja  voimakkaasti
puolustuskannalla  olevat  alueet  sisälläsi.  Silloin
kykenet   myös   paljon   paremmin   ymmärtämään
omaa kehoasi ja omia jokapäiväisiä tarpeitasi sekä
arvoasi yksilönä. Ja lopulta saavuttamasi psykolo-
giset  oivallukset  saattavat  kehittyä  parantavaksi
kyvyksi, josta voi olla paljon apua ihmisille, jotka
eivät vielä ole löytäneet tietään omien emotionaa-
listen vaikeuksiensa läpi.
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Merkurius OPPOSITIO Jupiter 1°27 Pluto KONJUNKTIO Kuun Solmu 9°05
Merkurius OPPOSITIO Saturnus 6°59 Aurinko OPPOSITIO Nouseva merkki 5°29
Merkurius NELIÖ Neptunus 6°16 Kuu OPPOSITIO MC 4°27
Venus NELIÖ Mars 9°12 Uranus OPPOSITIO Nouseva merkki 7°13
Venus KOLMIO Neptunus 6°49 Kuun Solmu OPPOSITIO Nouseva merkki 9°50
Venus SEKSTIILI Pluto 5°11
Luvut osoittavat orbin suuruuden (poikkeaman tarkasta aspektista)
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