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Sissejuhatus

Tere tulemast lummavasse ja keerulisse astroloogia maailma!
Tuhandeid aastaid on planeetide ja teiste taevakehade liikumine intrigeerinud iga sugupõlve parimaid mõistusi. Elu ei sisalda suuremat
väljakutset või rõõmu kui teadmine meist endist ja universumist, kus
me elame. Astroloogia on üks võtmetest selle teadmise juurde.
„Sinu isiklik horoskoop 2018“ annab teile astroloogilise tarkuse viljad. Lisaks üldisele teadmisele oma iseloomu ja põhikalduvuste kohta
näitab see teile, kuidas ära kasutada planeetide mõjusid, nii et saate
eesootavast aastast parima võtta.
Iga sodiaagimärgi osa sisaldab isiklikku profiili, pilku 2018. aasta tähtsamatele põhisuundadele ja igakuiseid ennustusi. Sõnastik (lk 13) selgitab mõningaid astroloogilisi termineid, mis võivad teile võõrad olla.
Üks kõige abistavamaid jooni selles raamatus on iga kuu ennustuse
alguses välja toodud parimad ja ka kõige stressirohkemad päevad.
Lugege neid tähelepanelikult, et teada saada, millised päevad igas kuus
on üldiselt head, raha jaoks head ja armastuse jaoks head. Märkige need
oma kalendrisse – need on teie parimad päevad. Samasuguselt märkige
üles päevad, mis on teie jaoks kõige stressirohkemad. Kõige parem on
nendel päevadel vältida tähtsaid kohtumisi või suurte otsuste tegemist, samuti neil päevil, kui tähtsad planeedid teie horoskoobis on retrograadses liikumises (tunduvad liikuvat läbi sodiaagi vastassuunas).
Tähtsamate põhisuundade lõik teie sodiaagimärgi jaoks toob välja
need päevad, kui teie elujõud on tugev või nõrk või kui suhted teie
kolleegide või armastatutega võivad vajada teie poolt veidi rohkem
pingutust. Kui läbite rasket aega, vaadake oma isiksuse profiili lõigu
„Esimese pilguga“ loetelus toodud värvi, metalli, vääriskivi ja lõhna.
Kandes ehet, mis sisaldab teie metalli ja/või vääriskivi, tugevdate oma
elujõudu; samamoodi toetate end, kui kannate seda värvi rõivaid või
kaunistate oma ruume selles värvis, mida valitseb teie sodiaagimärk,
või joote teed taimedest, mida valitseb teie märk, või kasutate teie
märgiga seotud lõhnu.
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Selle raamatu veel üks tähtis voorus on see, et ta aitab teil tunda
mitte ainult iseennast, vaid ka inimesi teie ümber: sõpru, kolleege,
partnereid ja/või lapsi. Nende sodiaagimärkide isiksuse profiilide ja
ennustuste lugemine varustab teid sisenägemusega nende käitumisse,
mida te ei saa kusagilt mujalt. Te teate, millal olla nendega kannatlikum ja millal nad kalduvad olema pahurad või ärrituvad.
Selle väljaande terviselõiku oleme lülitanud ka jalarefleksoloogia
joonised. Väga paljusid terviseprobleeme saaks arvatavasti vältida või
leevendada, kui mõistame, millised organid on kõige haavatavamad ja
kuidas saaksime neid kaitsta. Kuigi haavatavate organite tugevdamiseks on palju looduslikke ja ravimivabasid viise, näitavad need joonised paikapidavat teed, mida järgida. Neil joonistel on selgesti märgitud
haavatavad organid tuleval aastal. Väga hea on masseerida kogu jalga
regulaarselt, kuna jalg sisaldab reflekse terve teie keha jaoks. Püüdke
pöörata erilist tähelepanu joonistel märgitud spetsiifilistele aladele.
Kui seda tehakse hoolikalt, võib terviseprobleeme vältida. Ja isegi
kui neid ei saa täielikult vältida, võib nende mõju märkimisväärselt
leevendada.
Ma pean Sind, lugeja, oma isiklikuks kliendiks. Uurides Sinu päikese
horoskoopi, saan teadlikuks, mis Su elus toimub, mida Sa tunned, mille
poole püüdled ja milliste väljakutsetega silmitsi seisad. Seejärel annan
endast parima, et neid muresid suunata. Pea seda raamatut parimaks
järgmiseks asjaks, mida omada peale isikliku astroloogi!
Ma loodan siiralt, et „Sinu isiklik horoskoop 2018“ suurendab meie
kõigi elukvaliteeti, teeb asjad lihtsamaks, valgustab teed edasi, kaotab
selgusetuse ja teeb teid teadlikumaks oma isiklikust seosest universumiga. Täielikult mõistetult ja arukalt kasutatult on astroloogia suur
teejuht enese, teid ümbritsevate inimeste ja oma elusündmuste tundmisele, aga pidage meeles, et see, mida te nende sisenägemustega – lõpliku tulemusega – teete, oleneb teist endast.

Aries
♈
JÄÄR
Sünnipäevad
21. märtsist kuni
20. aprillini

Isiksuse profiil
JÄÄR ESIMESE PILGUGA
Element – tuli
Valitsev planeet – Marss
Karjääri planeet – Saturn
Armastuse planeet – Veenus
Raha planeet – Veenus
Lõbu, meelelahutuse, loovuse ja mõtiskluste planeet – Päike
Tervise ja töö planeet – Merkuur
Kodu ja perekonnaelu planeet – Kuu
Spirituaalsuse planeet – Neptuun
Reisi, hariduse, religiooni ja filosoofia planeet – Jupiter
Värvid – karmiinpunane, punane, sarlakpunane
Värvid, mis soodustavad armastust, romantikat ja seltskondlikku harmooniat – roheline, nefriitroheline
Värvid, mis soodustavad teenimisvõimet – roheline
Vääriskivi – ametüst
Metallid – raud, teras
Lõhn – kuslapuu
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Omadus – kardinaalne (= tegutsemine)
Omadus, mida vajatakse tasakaaluks kõige rohkem – ettevaatus
Tugevaimad voorused – rohke füüsiline energia, julgus, ausus, sõltumatus, enesekindlus
Sügavaim vajadus – tegevus
Omadused, mida vältida – rutakus, häbematus, liigne agressioon,
järelemõtlematus
Suurima üldise ühtesobivusega märgid – Lõvi, Ambur
Suurima üldise ühtesobimatusega märgid – Vähk, Kaalud, Kaljukits
Kõige abistavam märk karjääriks – Kaljukits
Kõige abistavam märk emotsionaalseks toeks – Vähk
Kõige abistavam märk finantsideks – Sõnn
Kõige sobivam märk abieluks ja/või partnerluseks – Kaalud
Kõige abistavam märk loomingulisteks projektideks – Lõvi
Parim märk, kellega koos lõbutseda – Lõvi
Kõige abistavamad märgid spirituaalsetes küsimustes – Ambur, Kalad
Parim nädalapäev – teisipäev

Jäära mõistmine
Jäär on sodiaagi täiuslik aktivist. Jäära vajadus tegutsemise järele
on peaaegu sõltuvus ja need, kes ei mõista Jäära isiksust, kasutavad selle kirjeldamiseks arvatavasti seda ränka sõna. Tegelikult on
tegutsemine Jäära psühholoogia olemus – mida otsesem, järsem ja
asjakohasem on tegevus, seda parem. Kui mõtlema hakata, siis on
see ideaalne psühholoogiline pilt sõdalasest, avastajast, sportlasest
või direktorist.
Jäärale meeldib, et asjad on tehtud, ning oma kires ja innukuses kaotab ta tihti silmist tagajärjed enda ja teiste jaoks. Jah, nad püüavad
sageli olla diplomaatlikud ja taktitundelised, aga see on neile raske.
Kui nad seda teevad, tunnevad nad, et on ebaausad ja võltsid. Neil on
raske isegi mõista diplomaadi, konsensuse looja, tegevdirektori meelelaadi. Kõik need inimesed tegelevad lõputute koosolekute, arutelude,
vestluste ja läbirääkimistega, mis tunduvad suure ajaraiskamisena, kui
ometi on nii palju tööd teha, nii palju tõelisi eesmärke ellu viia. Jäär
suudab mõista, kui seda talle on selgitatud, et vestlused ja läbirääkimised – sotsiaalne meeldiv suhtlemine – viib lõpuks paremate ja efektiivsemate tegudeni. Huvitav on see, et Jäär on harva õel või mürgine
isegi sõdides. Jäärad võitlevad oma vastaseid vihkamata. Nende jaoks
on kõik heatujuline nali, suur seiklus, mäng.
Seistes silmitsi mõne probleemiga, ütlevad paljud: „Noh, mõtleme
järele, analüüsime olukorda.“ Kuid mitte Jäär. Jäär mõtleb: „Midagi tuleb teha. Hakkame pihta.“ Muidugi ei ole kumbki reaktsioon täielik
vastus. Mõnikord on vajalik tegutsemine, mõnikord kaine mõtlemine.
Kuid Jäär kaldub alati tegutsemise poole.
Tegutsemine ja mõtlemine on radikaalselt erinevad printsiibid.
Füüsiline tegevus on brutaalse jõu kasutamine. Mõtlemine ja kaalutlemine nõuavad jõu kasutamata jätmist – vaikselt olemist. Sportlasele ei
tule kasuks järgmise sammu kaalumine, sest see üksnes aeglustab tema
reaktsiooni. Sportlane peab tegutsema instinktiivselt ja otsekohe. Just
nii kalduvad Jäärad elus käituma. Nad on kiired, instinktiivsed otsustajad ja nende otsused tõlgitakse peaaegu otsekohe tegutsemiseks. Kui
nende intuitsioon on terav ja hästi häälestatud, on nende tegutsemine
võimas ja edukas. Kui nende intuitsioon on paigast ära, võib nende
tegutsemine olla katastroofiline.
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Horoskoop 2018. aastaks
Tähtsamad suundumused
Mõned pikaaegsed tähtsamad planeedid nihkuvad sel aastal. See kindlustab, et te ei muutu oma moodustes liiga fikseerituks. Saturn vahetas
märke 2017. aasta lõpul. Enamik teist – eriti need, kes on sündinud
Jäära märgis aprillis – ei ole seda veel tundnud, aga te tunnete rohkem
järgmisel aastal. Saturn jääb Kaljukitse, teie 10. majja, järgmiseks kaheks aastaks, mis teeb eeloleva aasta väga tugevaks karjääriaastaks. See
on seda laadi aasta, kus te saavutate edu üksnes oma väärtuste kaudu,
mitte mingil muul põhjusel. Seega püüelge silmapaistvust kõiges, mida
teete. Sellest rohkem edaspidi.
Teine tähtis peajoon on Uraani liikumine teie märgist välja – kus
see on olnud viimased seitse aastat – Sõnni märki. See ei ole veel
täielik transiit, vaid eelhoiatus, teade, et asjad hakkavad muutuma.
Pärast seitset aastat enda ümbermääratlemist ja oma kuvandi katsetamist näite olevat pidama jäänud millelegi, mis teie jaoks toimib.
Olete õppinud tegelema ootamatute isiklike muutustega. Nüüd õpite
tegelema ootamatute finantsmuutustega. Finantselu muutub väga
põnevaks, väga seikluslikuks – just selliseks, nagu see teile meeldib.
See liikumine hakkab stabiliseerima ka teie armuelu. Rohkem sellest
hiljem.
Jupiter on olnud Skorpionis, teie 8. majas, alates oktoobrist 2017 ja
jääb sinna kuni eeloleva aasta novembrini. See viitab partnerite või
praeguse armastatu majanduslikule edule. Sageli näitab see pärandit,
kuid loodetavasti ei pea keegi surema. See näitab head õnne maksuja kinnisvaraküsimustes ning võimet võlgu ära maksta. Samuti eelis
tab see projekte, mis on seotud isikliku muundumisega. Paljudele
teist, sõltuvalt teie east, viitab see seksuaalselt aktiivset laadi aastale.
Üksikasjadest taas edaspidi.
8. novembril liigub Jupiter Amburisse teiega ilusasse seisu. See toob
rohkem reise, rohkem raha ja suuremat optimismi. See toob häid uudiseid neile, kes püüavad kolledžisse või ülikooli astuda, ja neile, kes seal
juba on, toob see edu õpingutes. Kuid kõigepealt peate pöörama oma
tähelepanu raskele tööle ja erakordsele tublidusele.
Neptuun on olnud teie spirituaalses 12. majas nüüd juba palju aastaid
ja jääb sinna veel paljudeks aastateks. Seega on spirituaalne elu tähtis
ja muutub veelgi olulisemaks. Need teist, kes on juba spirituaalsel teel,

