
Nro 152 - Katsauksessa ihmissuhteet

Syksyn TMA:n pääaiheena ovat ihmissuhteet. Muut jutut käsittelevät 

mm. vauvan syntymäpäivän valintaa, Jon Bon Jovin ja Richie 

Samorran luovan musiikillisen yhteistyön synastriaa, Toyotan 

ongelmia ja Meksikonlahden katastrofia transiittien valossa sekä 

Otavan tähtien merkitystä syntymäkartalla.

Koska mennään naimisiin? 

Tällä kertaa avaan tarkemmin April Elliot Kentin

koskevaa tekstiä. Kirjoittaja on erikoistunut suotuisan hääpäivän 

valintaan ja kirjoittanut kirjan Star Guide to Weddings. Koska 

todennäköistä avioitumisajankohtaa kyseltiin paljon, mutta vastausta 

oli vaikea antaa, hän päätti tehdä pienen tutkimuksen siitä mitkä 

astrologiset tekijät todennäköisimmin vievät alttarille.

Ensin kuitenkin tutkaillaan syntymäkartalta, minkälaista liittoa ihminen hakee. Millainen kumppani auttaisi 

suhteen lujittamisessa ja millainen ihmisestä olisi kasvettava, että liitto toteutuisi. 

"avioliittomyytistä" viittaa kasvuvuosina muodostuneisiin käsityksiin siitä mistä miehen ja naisen suhteessa 

on kysymys. Kuun ja Auringon laatujen ja aspektien osoittama suhde syntymäkartalla kertoo usein, 

minkälaisen käsityksen avioliitosta lapsi muod

Mars ja Venus kertovat seksuaalisemmista haluista ja tarpeista ja kyvystä hankkia niille tyydytystä. Tämä 

puoli saattoi jäädä lapselta kokonaan piiloon tai olla hyvinkin ilmeistä vanhempien suhteessa. 

Kielteisimmistä naisen ja miehen suhdetta koskevista uskomuksista on hyvä hankkiutua aikuisena pikku 

hiljaa eroon. Lapsena opittuja tunnepohjaisia suhdekäsityksiä voi oman kartan ja aikuisen 

suhteellisuudentajun avulla kyseenalaistaa, jos mielii rakkaudesta naimisiin

Seitsemäs huone voi kertoa millaisen henkilön nait. Toisaalta se voi kertoa millainen ihminen sinusta tulee 

avioliiton ja muiden läheisten ihmissuhteiden kautta. Planeetat 7.huoneessa voivat kuvata erityisiä piirteitä 

tai toimintatapoja, joita meiltä odotetaan läheisessä suhteessa.

Viisi vahvinta avioliiton aloittajaa 

Nettikyselyn avulla kerätyistä 100 kartasta April Kent analysoi 30 astrologista muuttujaa. 

Todennäköisimmin avioliitto toteutui silloin, kun syntymäkartan AC/DC

hitaiden planeettojen transiitti tai aurinkokaaren eli Solar Arcin (SA) tai edistettyjen (pr) planeettojen vahva 

aspekti. Vähintään yksi tällainen tekijä löytyi 90 prosentilta kartoilta avioitumispäivänä. Useimmilla niitä oli 

monta. 

Toiseksi yleisin oli vahva aspekti edistetyn Auringon ja syntymäkartan Kuun tai SA Kuun ja syntymäkartan 

Auringon, tai jopa pr Kuun ja syntymä

naisarkkityyppien vuorovaikutusta ja mahdollisuutta kohd

karttoja löytyi tällainen tekijä. 

Venuksen ja Marsin keskinäiset kulmat kuvastavat suvunjatkamisen tarpeita ja iloja. Pääaspekti pr Marsin ja 

pr Venuksen välillä tai pr/SA Marsin tai Venuksen kulma syntymäkartan
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prosentilta. Miesten kartoilla tämä uksen kulma syntymäkartan Venukselle tai Marsille löytyi 87 prosentilta. 

Miesten kartoilla tämä tekijä näyttää olevan lähes välttämätön avioitumiselle: 96 % miesten kartoilla ja 81 

% naisten. 

Pr Aurinko aspektissa Marsiin kuvastaa uuden alun ja suvunjatkamisen teemaa. Myös päättäväisyyttä edetä 

itsenäiseen suuntaan ja merkittävän miehen astumista naisen elämään - 73 % oli tämä tekijä 

avioliittopäivänä. 

Edistetyn Askendentin aspekti Aurinkoon, Kuuhun tai näiden keskipisteeseen oli yleinen. Kent katsoo tämän 

kuvastavan tilannetta, jossa olemme valmiita kohtaamaan sen mitä tarvitsemme 7 kasvuumme. Tämä 

halukkuus muuttaa oma minuus myytin vaimoksi tai aviomieheksi löytyi 75 prosentilta. 

Planeetat 7. huoneessa 

Puolella tutkimusaineistosta oli planeettoja radix-kartan 7.huoneessa. Heistä lähes kaikilla muodostui 

hääpäivänä muutaman asteen orbilla useita merkittäviä transiitteja tai progressiivisten planeettojen 

aspekteja 7.huoneen planeetoille. 

Lisäksi 70 % miehistä oli pr Venus aspektissa 7.huoneen hallitsijaan tai pr Aurinko aspektissa Venukseen. 

(Naisilla prosentit olivat 52 ja 64.) Naisilla puolestaan löytyi 70 prosentilta pr Askendentin aspekti Marsille. 

Naimisiin siis mennään, kun siihen ollaan valmiita ja astrologia tosiaan voi antaa viitteitä ajankohdasta.  

Referoi Ria Toivola 

 


