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Tu nekļūdīgi zini, ka ši ir tava diena,
tava zvaigzne, tavs laiks un tavs ceļš.

ASTROLOGE
> Elizabete Sternina
»

Gailis gatavs dziedāt!

Tuvojas gadu mija, un mūs sagaida ražens
2017. gads - Gaiļa gads! Gailis vienmēr ir saistīts
ar drosmi, auglību un sauli. Gaiļa dziedāšana ir
ausmas vēstnesis un simbolizē gaismas uzvaru pār
tumsu. Gaiļa sekste apzīmē valdīšanu. Kristietībā
gailis simbolizē augšāmcelšanos. Tad nu lūkosim, ko
Gailis sola katrai zodiaka zīmei.
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Horoskopu sagatavojusi:
Elizabete Sterniņa,
pareģe, astroloģe
elizabete.sternina@gmail.com,
tālr. 22015756
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enos laikos, arī tagad
laiku. Tā kā Gailis ir valdītājs, visām zodiaka
dažās kultūrās, kur
zīmēm ir jāgatavojas centīgam darbam,
lai pēc tam, jau nākamajā Suņa gadā, šī
maģiskas izdarības
joprojām ir dzīves
uzcītība atmaksātos.
sastāvdaļa, gaiļus un
Ir, protams, daudz tādu, kas ir uzticami
latvju tradīcijām, kas, iespējams, atgādinās,
vistas izmanto dažā
dos rituālos, jo tiek
ka mums pašiem ir savs baltu horoskops,
uzskatīts, ka tiem pie
kurā katram gadam ir savs vārds. Nosauku
mīt talismana spēks.
mā ir ietverta informācija par konkrētā gada
Tāpēc gaiļus un vistas upurēja
un upurē, par
lai to, kā tas var ietekmēt
raksturojumu,
novērstu ļaunumu, kā arī - daudzviet gaiļi
mūsu domas, darbus un izjūtas. Ja pavē
joprojām zaudē dzīvību, lai tā asinis dotu
rojam konkrētā gada vadošo simbolisko
zemei auglību.
valdnieku un liekam lietā iztēli, tad ļoti labi
Ķīniešu horoskops piesaka jauno
paši varam nojaust konkrētā gada iezīmes
gadu ļoti bagātīgi - Ugunīgais Sarkanais
un secināt, kas mums šajā gadā jādara un kā
Gailis.Tas solās būt skaļš gads - politikā un
jādzīvo. Pēc seno baltu horoskopa nākamais
pasaules ekonomikā. Gailis ir arī reliģijas
gads būs Āpša gads.
simbols, tāpēc ticēsim, ka Gaiļa gads ieviesīs
kārtību nemieros starp musulmaņiem un
kristiešiem. Tipisks Gailis ir ekscentrisks un
asprātīgs, paredzams, ka nākamgad cilvēki
aizvien vairāk novērtēs viņiem doto dzīvi un

S

Cik līdzīgi vai atšķirīgi ir Gailis un Āpsis,
tas lai paliek gadumijas ilgo svētku un garo
vakaru izpētes darbs katram, kas vēlas sa
prast - vai viņa dzīvē 2017. gadā saimniekos
austrumu Gailis vai pašmāju Āpsis.
Lai padarītu dzīvi vēl interesantā
ku, jāpiemin astroloģijas cienītāju vidū
apjukumu radījušais Čūsknesis, kas beidzot
pievienojies mūsu tradicionālajam horosko
pam. Tagad daudzviet oficiāli tiek minētas
13 zodiaka zīmes, tomēr šoreiz, zinot, cik
daudzi nav gatavi atteikties no savas
astroloģiskās piederības, paliksim pie
12 zodiaka zīmju horoskopa.
Vēl kāda laba ziņa. 2017. gads
solās būt daudz mierīgāks, pozitīvāks
nekā iepriekšējie divi gadi. 27. janvārī
planēta Saturns ieslīdēs Strēlnieka
zīmē, kur jutīsies labi, tāpēc samazi
nāsies kataklizmas, terorakti, līdz ar
to cilvēki varēs justies drošāk ceļojot,
dodoties plašajā pasaulē.

. AUNS

A (21.03.-20.04.)
Kopējais gada
raksturojums. Auni
ir cīnītāji, viņi neliksies
mierā, kamēr nepierādīs
savu taisnību. Tā kā 2017. gadā
dominēs ambicioza enerģija - tieksme
valdīt, vēlme pēc varas, statusa,
atpazīstamības, Auni jutīsies savā
elementā. Turklāt Auniem 2017. gadā
paredzamas ļoti miermīlīgas attiecības
ar valstiskām institūcijām, vidi, tāpēc
nākamgad veiksmīgi izdosies risināt šādus
problēmjautājumus: nokārtot parādus,
sakārtot dokumentus, panākt juridiski
vēlamos rezultātus. Kopumā šis ir lielisks
gads jaunam dzīves cēlienam, jaunām
virsotnēm, mērķiem, kā arī labs
gads, lai auglīgi turpinātu sāktos
darbus. Auni, jūs tiksiet novērtēti!
Mīlestība.
2017. gads Auniem
nāk ar gudrību: gribi
panākumus - jāmāk sadzīvot.
Būs liela tieksme dibināt sociālos
kontaktus, iepazīt vairākcilvēkus,
vēlme izzināt partnera psiholoģiskās
dzīles, turklāt - iedziļinoties detaļās.
Grūtāk gan tas izdosies tiem Auniem,
kurus partnerattiecībās traucēs nauda.
Tiešā nozīmē. Attiecības var pasliktināt
finansiālās raizes, tāpēc ieteicams
vispirms pievērsties labklājības
nodrošināšanai - tas var uzšķilt jaunu
jūtu dzirksteli. Tie Auni, kas būs aktīvi
gada sākumā, jau martā (cerīgais
periods no marta līdz jūlijam) saņems
dažādus intriģējošus un romantiskus
piedāvājumus.
Darbs. Nauda.
Šis ir īstais laiks, lai pārstātu darīt
darbu, kas šķiet garlaicīgs. Ļoti labvēlīgs
gads, lai mācītos. Auniem var sanākt
arī kāds dienesta romāns, darbā var
izveidoties savstarpējas simpātijas.Tā
tas ir - Auni ir darbīgi un darbu mīloši,
tomēr šogad Aunu prioritāte būs
vairāk attiecības, nevis karjera. Tāpēc
tiem, kas 2017. gadā cer pakāpties pa
karjeras kāpnēm, sev cieši jānoformulē,
ko patiešām vēlas sasniegt. Lai cik zaļa
būtu zāle, kas rosina baudīt dzīvi, metiet
slinkumu pie malas!
Veselība.
Auniem 2017. gadā veselība būs kā
rūdītam kareivim. Ieteicams gan uzturēt
labo veselību spēkā, ieklausoties sevī,
savā ķermenī, neaizmirstot vienkāršas,
bet efektīvas tautas gudrības, kas nāk no
dzimtas pūra lādes.

Ieteikumi.
Baudiet dzīvi un nebaidieties sākt
kaut ko jaunu. Esiet pārliecināti par sevi,
negaidot īsto brīdi. Jo īstais brīdis, kādu
jūs to esat iztēlojušies, var arī nepienākt.
Apzinieties savu šarmu, harismu,
enerģijas jaudu un lieciet to lietā! Tad
viss notiks!
No kā vajag izvairīties.
Astroloģiski Auna vājā vieta ir galva.
Tātad - nē stresam! Metam to pie malas
un ar dziesmu Liku bēdu zem akmeņa...
mīlam sevi! Netaupiet naudu veselības
profilaksei, vairāk laika pavadiet pie
dabas, atklājiet jaunu pasauli sev
apkārt, atļaujoties riskēt. Jebkurš
konservatīvisms šogad aizliegts.

VĒRSIS

(21.04.-20.05.)
Kopējais gada
raksturojums. Vērši
ir ļoti patīkamas
personības, kad nav
nokaitināti. Kā ies
Vēršiem nākamgad - ar
vai bez sarkanām uzbudinošām
lupatām? Vērši gada sākumā var būt
tik aizņemti paši par sevi, ka palaidīs
garām visas sliktās ziņas, un tas ir labi!
Vērši 2017. gadā būs iekšēji vērsti vairāk pievērsīsies pašanalīzei, hobijiem,
mēreni tieksies pēc sasniegumiem.
Darbā gads būs harmonisks. Tomēr arī
Vēršiem 2017. gadā var būt raksturīga
neizlēmība, tas vairāk saistīts ar to, ka
Vērši padziļinātāk izkops savu garīgo
pasauli.
Mīlestība.
Attiecību ziņā Vēršiem ir augsta
latiņa, un no sava partnera viņi gaidīs
daudz. Arī paši pret sevi būs prasīgi ieguldīs daudz laika un enerģijas sevis
pilnveidē, tāpēc, iespējams, meklēs sev
līdzīgus aiz tālāka horizonta. Galvenais
saprast - nākamgad jūtu lauciņā aktuāli
ir patiešām vēlēties un redzēt partnerī
labo. Nevajadzētu aizmirst, ka otrs ir jūsu
spogulis.
Darbs. Nauda.
Vēršiem 2017. ir stabilitātes gads.
Darbā beidzot būs apmierinātība ar to,
kur esat un ko darāt. Vēlamais darbs tiks
iekarots. Vērsis jutīsies gandarīts ar to,
kas viņam ir. Tiks veidotas draudzīgas
koleģiālas attiecības. Vērši gādās par
izteikti harmonisku sociālo klimatu
darbā.
Veselība.
Tā Vēršus vienmēr ir satraukusi,

un, iespējams, tāpēc katram Vērsim
ir pa diviem sargeņģeļiem. Jāpievērš
uzmanība imunitātei: vairāk vitamīnu,
arī saules vitamīna un prieka vitamīna!
Turpiniet ievērot sabalansētu diētu.
Ieteikumi.
Lai slavēts sevis izzināšanas ceļš.
Neskatieties uz citiem! Neveltiet laiku un
enerģiju, pārdzīvojot, ko pārjum s domās
apkārtējie. Neaizliedziet savai radošajai
personībai izpausties un piepildiet savus
viskarstākos sapņus!
No kā vajag izvairīties.
No attiecībām, kas viņus garlaiko,
pat degradē. Vēršiem 2017. gadā
veiksmīgi izdosies pastāvēt līdzās
partnerim, atbalstīt draugus, būt par
stipro plecu, tāpēc ieteicams - patiešām
pildīt savu lomu un misiju, tomēr bez
pašuzupurēšanās. Rūpīgi sekojiet naudas
plūsmai, tērējiet ar galvu. Vēršiem
Gaiļa gadā var patikt pompozitāte un
uzciršanās.

DVĪNI

(21.05.20.06.)
Kopējais
gada
raksturojums. Gaiļa
gadā Dvīņi joprojām
vēlēsies rullēt. Būt līderi,
vislabākie. Savas pozīcijas, protams,
ir jāsaglabā, tikai jāizvērtē, kāda tam
ir cena. Noteikti piesardzīgi jārīkojas
ar finansēm, nevajadzētu pašiem sev
radīt stresu. 2017. gadā visiem Dvīņiem
ieteicams palikt pie pārbaudītām
vērtībām, lieki neeksperimentējot.
Spontāno izgājienu cienītajiem:
nepieciešamās izjūtas mēģiniet
iegūt dažādos izbraukumos vai masu
pasākumos.
Mīlestība.
Noenkurojieties miera ostā un
gādājiet par abpusēju uzticības kredītu.
Lieki savu partneri nemaldiniet,
nepārbaudiet, vairāk fokusējieties paši
uz sevi. Uzmanības netrūks, varat pat
tikt iesaistīts dažādos romantiskos
piedzīvojumos, bet atkal - vai tas ir tā
vērts?
Darbs. Nauda.
Apsveicu! Nākamgad Gailis dziedās
jums, naudai durvis ir vaļā! Labas idejas
realizēsies, īstās iespējas pašas nāks pie
jums. Uzticieties savai intuīcijai, uzturiet
augstu savu latiņu - tiksiet viennozīmīgi
novērtēti. 2017. - īstais gads, lai
piepildītu savus karjeras sapņus.

Veselība.
Turpiniet rūpēties par sevi, savu
ķermeni. Lutiniet! Sargājiet! Neatsakiet
sev atpūtu un noteikti veltiet laiku
vienatnei.Tas palīdzēs, lai sakārtotu
domas. Emocionālā veselība ir vienlīdz
svarīga, tai arī jāpievērš nopietna
uzmanība. Izmantojiet laiku lietderīgi,
izmēģiniet jaunas aktivitātes, piemēram,
skritujošanu, riteņbraukšanu, slidošanu
vai bala jogu.
Ieteikumi.
Patīkama personība un sirsnīga
komunikācija ir burvju atslēga uz visu. Esiet
sirdī jauni un neviltoti dariet to, kas sagādā
prieku. Nenovērsiet acis no darba, pat ja
izdarītais vainagojas ar panākumiem, jo konkurenti un nelabvēļi arī neguļ. Ieteicams
atklāt kādu jaunu hobiju vai aizraušanos,
kaut vai ēst gatavošanu.
No kā vajag izvairīties.
Noteikti - no liekiem naudas
tēriņiem. Izvairieties no jebkādām
drūmām domām, pesimisma,
depresīviem stāvokļiem. Dariet visu,
kas iespējams un pat neiespējams,
bet 2017. gadā jāsaredz sava dzīve
spilgta un krāsaina. Esiet tuvāk mājām,
neizraujieties ar pārlieku ceļošanu,
attālināšanos no mājām tiešā un
pārnestā nozīmē, jo mājās gan sienas
palīdz, gan dzimst vislabākās idejas.

V ĒZIS

(22.06.23.07.)
Kopējais gada
raksturojums.
Gaiļa gadā pret
Vēžiem tiks izvirzītas
lielas prasības.
Tā kā būsiet
vienīgie, uz kuriem
patiesi varēs paļauties,
uz jūsu pleciem var tik t.
uzlikta liela atbildība
un daudz pienākumu.
Satraukties nav iemesla, jo
visas pūles tiks novērtētas.
Attiecību jomā būs līdzsvars
un harmonija, daži labi Vēži
kals skaistus nākotnes plānus. Kopumā
šis gads būs veiksmīgs un tiks svētīts
ar labu ražu. Būsiet pacilāti un pozitīvi
noskaņoti, apkārt būs silta ģimeniska
gaisotne. Vienīgi nepiemirstiet sevi un
savus vaļaspriekus, vajadzības.
Mīlestība.
Bez ierastās rutīnas kopā ar savu
izredzēto pusīti nākamgad pa īstam

jutīsieties kā cimdu ar roku. Kopēji mērķi
(turklāt visās dzīves jomās) jūs satuvinās
vēl ciešāk. Ļoti labi jutīsieties mājās,
gribēsies būt kopā ar bērniem vai arī ļoti
vēlēsieties ģimenes pieaugumu.
Darbs. Nauda.
Būsiet saguris. Bet tas atmaksāsies.
Daudz darba, pat negulētas naktis,
var piemeklēt sajūta, ka esat vienīgais
nozares speciālists valstī vai pat viss
pasaules smagums ir uz jūsu pleciem.
Bet - viss nāks atpakaļ ar uzviju.
Veselība.
Kamēr darbs Vēžus ierauj vāveres
ritenī, tikmēr sirds vēlas būt ģimenē.
Abos gadījumos - pilnīga atdeve.
Neaizmirstiet galveno - sevi pašu.
Lai gan veselība 2017. gadā solās būt
laba, vēlamās aktivitātes - viss, kas
dod enerģiju un mundrumu. Liekam
lietā visu - sākot ar tautas medicīnu
un beidzot ar aromterapiju - možumu
vairojošām eļļiņām, piemēram, ar citrona
un greipfrūta eļļu.
No kā vajag izvairīties.
No sliktām domām! No sajūtas, ka
neesmu nevienam vajadzīgs. Nepieļaut
iztukšojošu nogurumu. Kontaktējieties
ar cilvēkiem, kas jums patīkami un kam
uzticaties. Negaidiet no citiem, ka viņi
jūs žēlos. Mīliet un lutiniet sevi paši!
Ieteikumi.
Neiesaistieties intrigās, tas tikai
atņems laiku un enerģiju, turklāt
iznākumā būsiet vainīgs jūs. Esiet
piesardzīgi ar greizsirdības izrādīšanu,
tas var dārgi maksāt. Taupiet naudu - tā
noderēs kādam lielam sapnim, kas
nākamajos desmit gados noteikti
piepildīsies. Ieklausieties savā sirdī un
smelieties spēku un iedvesmu vietās, kur
jum s patīkami atrasties.

LAUVA

(24.07.-23.08.)
Kopējais gada
raksturojums.
Lauvas uz visu
noskatās kā karaļi no
troņa. Gaiļa gadā jūs,
Lauvu augstības, varēsiet
no sirds izpausties. Būsiet
kā jaunie politiķi - nākamais ir jūsu
socializācijas gads, jūsu tribīnes gads.
Lai gan - no jūsu karaliskajām virsotnēm
redzētais bieži izraisīs vilšanos. Ne
vienu vien Lauvu skumdinās notikumi,
norises Latvijas valstī un ekonomikā.
Radīsies vēlme paplašināt, uzlabot
telpu - gan iekšējo, gan ārējo, kas arī
var vainagoties ar panākumiem. Gads

sola apmierinājumu par sasniegumiem,
veiksmēs labprāt dalīsieties ar citiem.
Mīlestība.
Uzmanības jums nekad nav trūcis,
tikai - cik jums pašiem tā sirsniņa nodreb.
Lauvas ir pašpietiekami, tā ka Lauvu
otrām pusēm tas ir jāpieņem. Jūsu šarms
ir brīnumnūjiņa, kas risina daudzus
jautājumus, ne tikai partnerattiecībās.
2017. gads Lauvām saka: uzturiet savu
pašvērtējumu augstu. Sargājiet to, kas
jums ir svarīgs, pat svēts.
Darbs. Nauda.
Gaiļa gadā var būt vēlme uzņemt
apgriezienus, bet esiet piesardzīgi.
Saglabājiet vēsu prātu, labāk zīlē rokā
nekā mednis kokā. Pārbaudītām vērtībām
ir nomierinoša garša. Lieki naudu
neinvestējiet, labāk to nākamgad tērēt
visam, kas rada jaukas emocijas, teiksim,
hobijiem.
Veselība.
Enerģijas nākamgad Lauvām
būs daudz, un ilggadējās rūpes par
veselību noteikti atmaksāsies, ieteicams
sportot, vēl - svaigs gaiss, tātad ideālais
variants - atrast katrā gadalaikā kādu
piemērotu izklaidi. Esiet aktīvi - tā ir jūsu
garantētas veselības polise.
No kā vajag izvairīties.
No liekiem naudas izdevumiem.
Jābūt piesardzīgam ar naudas
aizdošanu. Izvēlieties stabilus ienākuma
avotus, neiesaistieties divdomīgos
finanšu pasākumos.
Ieteikumi.
Ieteicams vairāk laika pavadīt,
lai paveiktu sen nepadarītus darbus.
Netērējiet enerģiju, ieviešot taisnību tur,
kurtās nav vai nevar nebūt. Turpiniet
asināt prātu, risinot krustvārdu mīklas vai
studējot. Varat pamēģināt piepelnīties,
paralēli pamatdarbam pastrādājot kādu
vēl darbiņu. Atklājiet jaunu hobiju un,
protams, ceļojiet!

JAUNAVA

(24.08.23.09.)
Kopējais gada
raksturojums.
Jaunavas Gaiļa gadā
būs garīgā ceļa meklējumos,
satiksiet jaunus skolotājus, sāksiet jaunu
praksi. Jaunavām Gaiļa gads būs ļoti īpašs,
šis būs garīgo un vērtīgo pārdomu gads.
Uzmanības dominante - Jaunava pati, viņas
iekšējā pasaule, vide ap sevi, aktuāli būs arī
nekustamā īpašuma jautājumi.

Mīlestība.
Jūtu lauciņā jutīsieties pavisam
mierīgi, beidzot Jaunava būs saņēmusi
atbildes uz visiem jautājumiem un Gaiļa
gadā varēs no sirds izbaudīt attiecības.
Jaunavas nākamgad būs harmonijā ar
sevi, pasauli un cilvēku, kurš ir līdzās.
Darbs. Nauda.
Jaunavas ir vistuvāk mediķu
jeb dziednieku zvaigznājam, tāpēc
jebkāds darbs ar cilvēkiem - fizisks vai
saskarsmes - ir jūsējais. Paturiet prātā,
ka darbā jāsaglabā lietišķas kolēģu
attiecības. Pārāk privātas attiecības var
sagādāt vilšanos. Citādā ziņā - būsiet
noskaņoti rūpīgam darbam, un tieši tā arī
vajag rīkoties.
Veselība.
Gaiļa gadā Jaunavas patiešām
veltīs laiku un naudu savam garam
un ķermenim. Šogad Jaunavas būs
enerģijas un spēka pilnas. Ieteicamas
harmonizējošas nodarbības vai masāža,
kas nomierina prātu un atslābina,
piemēram, dažādas ājurvēdiskas
procedūras.
No kā vajag izvairīties.
No nevajadzīgiem kontaktiem ar
cilvēkiem, kuri iztukšo. Neko nepārmetiet
sev, beidzot ar pilnu atdevi nododieties
tam, ko patiesi vēlas sirds. Esiet uzticīgi
pārbaudītām vērtībām.
Ieteikumi.
Tērējiet naudu prātīgi. Esiet modri
darbā, nevajadzētu zaudēt entuziasmu
tiem, kam darbā iestājusies rutīna.
Neatlieciet sen lolotus sapņus, šis ir īstais
laiks, lai spertu vismaz solīti uz priekšu, lai
īstenotu labas idejas.

SVARI

(24.09.-23.10.)
Kopējais gada
raksturojums.
2017. gads
Svariem būs ļoti
rāms un mierīgs, būsiet
sasvēries uz pareizo
pusi, tāpēc atradīsiet
savu komforta zonu. Svari
nākamgad jutīsies patiesi labi, uz
apkārtējiem notikumiem raudzīsies
pozitīvi, būs sociāli aktīvi.
Mīlestība.
Svari ir ļoti draudzīga zīme, tāpēc
jums ir nepieciešams draudzēties.
Jaunajiem Svariem viegls flirts var
pāraugt nopietnās attiecībās.Tomēr 2017.
gadā vairākumam Svaru var pietrūkt
sarunu, kopā būšanas prieka, saskarsmes,

apkārtējie būs aizņemti ar saviem
pienākumiem, un Svari var izjust attiecību
deficītu. Par to lieki nepārdzīvojiet, būs
daudz svētku, kas savedīs jūsu vismīļākos
kopā.
Darbs. Nauda.
Darbā būsiet noskaņoti veikt
reorganizāciju, nāksiet klājā ar jauniem
risinājumiem. Tomēr ne vienmēr jūsu
radošais gars varēs izpausties, tāpēc savu
enerģiju vēlams novirzīt arī uz citām
papildu nodarbēm. Esiet piesardzīgi ar
sīkiem naudas tēriņiem, ieguldiet lielos
mērķos, tas varētu būt sen iecerēts
brauciens vai mājas remonts.
Veselība.
Svaru veselība nākamgad būs labas
fiziskās formas robežās, tomēr neatlaidiet
grožus - esiet enerģijas pilni un noteikti
atrodiet laiku aktīvām nodarbēm. Ja
nevarat izvēlēties aktivitāti, zvaigznes
iesaka - dodiet priekšroku mierpilnām
jogas nodarbībām vai nūjošanai.
No kā vajag izvairīties.
Noteikti neko neatlieciet, īstais brīdis
ir tagad. Ir pēdējais laiks realizēt mazas
ieceres. Ieklausieties sirdī un izdariet to,
ko neesat darījis jau sen. Nevajadzētu
padoties slinkumam,jo 2017. gads
pieprasa veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Ieteikumi.
Lieki netērējiet naudu. Finanses
investējiet profesionālajā attīstībā.
Ieklausieties savā intuīcijā un ļaujiet, lai
dvēselē skan prieka melodija.

SKORPIONS

(24.10.-22.11.)
Kopējais gada
raksturojums.
Gaiļa gads
Skorpioniem solās
būt ļoti bagātīgs.
Jūs burtiski
atplauksiet! Dažādi
jauni piedāvājumi
darbā. Parādīsies
jaunas iespējas sevi attīstīt.
Papildināsiet savas prasmes, izkopsiet
savu talantu. Šis ir īsts skatuves gads,
kad Skorpioni varēs sevi parādīt visā
krāšņumā. Gaiļa gads ir labākais gads, lai
investētu sevī gan laiku, gan naudu, gan
enerģiju.
Mīlestība.
Skorpioni iekšēji tieksies pēc
uzmanības un atzinības, tāpēc
patiesi - Skorpioni Gaiļa gadā būs skaisti!
Uzmanības netrūks, izcelsieties ar savu
šarmu. Nākamgad būs vēlme pēc jaunām

emocijām, tās, protams, vajadzētu gūt,
tikai saglabājot rūpes un atbildību par
blakus esošajiem kā pasakā par Mazo
Princi.
Darbs. Nauda.
Darba netrūks, var pietrūkt enerģijas
un spēka visu savienot tāpēc noteikti
ieteicams izvērtēt prioritātes un strādāt
arī priekam, ne tikai peļņai.
Veselība.
Skorpioniem vēlams regulārs režīms,
tas jūsu veselību - gan psihisko, gan
fizisko - sakārtos vislabāk. Ieteicamas
aktivitātes, kas vairo mundrumu un
možumu, piemēram, pirtis vai punktu
masāža.
No kā vajag izvairīties.
No kontakta ar cilvēkiem, kuri
nesagādā prieku. 2017. gadā vairāk
izpatīciet sev, nevis citiem. Apbruņojieties
ar pacietību, nesteidzieties un negaidiet
tūlītēju rezultātu.
Ieteikumi.
Skorpioniem ieteicams vairāk
priecāties par dzīvi un šodienu. Arī par
maziem varoņdarbiem, ko padarāt, lai
gūtu iedvesmu jauniem. Pildiet, ko gadu
mijā apņemsieties!

STRĒLN IEKS

(23.11.21 . 12.)
Kopējais
gada
raksturojums.
Gaiļa gadā
Strēlnieki būs
savu uzdevumu
augstumos, joprojām
uzskatāmi pierādīs, ka ir sevis
meklējumos, ka talantu ir tik daudz, ka īsti
nevar saprast, kas ir viņu sirds aicinājums.
Gaiļa gadā Strēlnieki būs vislabākie
draugi, komandas biedri, ģimenes cilvēki,
līdzgaitnieki. Simboliski sakot - Gaiļa
gadā Strēlnieks būs vistiņa, kura ļoti cēli
soļo blakām gailim.
Mīlestība.
Strēlnieki būs savā vietā, blakus
savam visīstākajam cilvēkam.Tie
Strēlnieki, kas vēl meklē otro pusi,
visticamāk, nākamgad savu sirdi atdos
kādam cienīgam partnerim. Strēlnieki
Gaiļa gadā vēlēsies vairāk laika pavadīt
ģimenē, tikai nevajadzētu atstāt novārtā
savu pilnveidi un hobijus. No Strēlniekiem
staros šarms un seksapīls, kā ierasts,
apbursiet ar savu saulaino personību.
Darbs. Nauda.
Strēlnieki Gaiļa gadā būs lieliski

izpildītāji, vairāk būtu ieteicams paļauties
uz likumu un pastāvošo kārtību. Esiet
lepni par savu vietu, bet neatsakieties no
jauniem mērķiem.
Veselība.
Slinkums ir veselības lielākais
ienaidnieks, tāpēc vēlams izskaust savus
kaitīgos paradumus. Tiem Strēlniekiem,
kam rūpes sagādā ķermeņa formas,
2017. gadā noteikti jāierobežo saldumu
patēriņš. Gaiļa gads paredzams aktīvs,
tāpēc arī tiem, kas nav ar sportu uz tu,
pienācis laiks ieviest stabilu sporta režīmu
savā ikdienā.
No kā vajag izvairīties.
No iesīkstējuma. No stagnācijas,
rutīnas, sēdēšanas uz veciem lauriem.
2017. gads aicina prasmīgi izmantot
savus talantus un spējas.
Ieteikumi.
Celiet savu pašapziņu. Pabeidziet
nepadarītus darbus, piemēram, studijas,
īstenojiet savus sapņus - apgūstiet kaut
ko sen iecerētu, kam pietrūcis motivācijas,
ticības. Paplašiniet savu redzesloku,
esiet sociāli aktīvi, apmeklējiet teātrus,
pasākumus, dodieties ilgi kārotā
ceļojumā.

M EŽĀZIS
( 1 2 .1 2 .-

20 .01 .)
Kopējais gada
raksturojums.
Mežāzis 2017.
gadā jutīsies ļoti labi.
Tiksiet novērtēti darbā, būs
iespēja piepelnīties, arī attiecības būs
komforta zonā. Šis ir svētīgs gads, kad
peldēsiet kā pa straumi, viss ies no rokas,
tāpēc oma būs priecīga un pacilāta.
Neviena upe nebūs par dziļu, neviens
kalns par augstu.
Mīlestība.
Attiecības būs ieņēmušas ļoti
nozīmīgu vietu jūsu dzīvē, spēsiet novērtēt
un cienīt to, kas jums dots. Baudīsiet laiku
kopā un vienmēr atradīsiet visam spēku.
Mežāzis Gaiļa gadā jutīsies pašpietiekams,
būs vēlme vairāk nodoties izglītībai. Daži
Mežāži sāks studēt kaut ko jaunu, daži
ar pilnu krūti metīsies darbā, un tas jūsu
partnerim būs noteikti jāpieņem.
Darbs. Nauda.
Mežāzis būs darbā jau ar gaiļa
dziesmu! Šis ir gads, lai nostiprinātu savas
pozīcijas, lai iekarotu jaunas virsotnes.
Tiksiet atzīts un novērtēts. Noteikti
papildiniet savas zināšanas, piemēram,
mācieties valodas.

Veselība.
Mežāzim ir tendence ar kaut ko
aizrauties un darīt to izcili. Taču vēlāk
interese noplok, tāpēc var sākties
nolaidība un slinkums. 2017. gadā
Mežāzim ieteicamas mērenas regulāras
fiziskās aktivitātes. Gaiļa gadā īpaši vēlams
iet uz pirti vai baudīt dažādas atjaunojošas
ūdens procedūras.
No kā vajag izvairīties.
No situācijām, kas izraisa protestu.
Ieklausieties savā intuīcijā - ja tā saka
"nedari" tad dariet tā. Pretējā gadījumā
var nākties nožēlot kādus solījumus vai
darbības.
Ieteikumi.
Vairāk laika pavadiet ar cilvēkiem,
kas jūs saprot un iedvesmo. Domājiet
radoši un izvirziet sev jaunus mērķus,
īstenojiet sen lolotu sapni par ceļojumu.

ŪDENSVĪRS
( 2 1 .0 1 .-

18.02.)
Kopējais
gada
raksturojums.
Gaiļa gads
Ūdensvīriem
sāksies mierīgi, pat
nedaudz garlaicīgi. Būs
sajūta, ka īstās durvis vēl nav atvērušās.
Ar gada otru pusi viss mainīsies - pēkšņi
notikumi sakārtosies neticami ātri un
pozitīvi. Gada sākumā samierinieties
ar rutīnu un palieciet pie pārbaudītām
vērtībām. Ar aprīli, saulei siltāk uzspīdot,
varat uzņemt jaunus apgriezienus.
Mīlestība.
Nākamais gads Ūdensvīriem var
patiešām būt pārsteiguma gads. Jaunas
iepazīšanās, mīlestība no pirmā acu
uzmetiena, kāzas. Tie Ūdensvīri, kam jau ir
attiecības, spodriniet savu jūtu lauciņu, līdz
atkal lido tauriņi un mirdz acis!
Darbs. Nauda.
Karjeras izaugsme paredzama gada
otrajā pusē, gada sākums būs klusais
periods. Vēlāk gan vajadzēs visu saraut
un pagūt. Gada sākumā vēlams uzkrāt
spēkus, lai vēlāk sevi parādītu biznesā no
vislabākās puses.
Veselība.
Par veselību nopietnu sūdzību nebūs.
Svarīgākais - nekaitējiet tai. Katrs lai atrod
savu optimālo labas pašsajūtas recepti
un ievēro to. Tad Gailis būs vēlīgs arī
veselības ziņā.
No kā vajag izvairīties.
No veciem netikumiem.Turiet doto

vārdu. Nozīmīgos brīžos ieklausieties
savā sirdsbalsī un ņemiet vērā nozīmīgus
sapņus. Lieki netērējiet naudu.
Ieteikumi.
Domājiet pozitīvi, ļaujiet liktenim
notikt. Atrodiet kādu aizraušanos,
novērtējiet dzīves dotās iespējas. Esiet
pašpārliecināti, apzinieties savus talantus
un attīstiet tos!

ZIVIS

(19.02.20.03.)
Kopējais
gada
raksturojums.
Zivīm
nākamais gads būs
piedzīvojumiem bagātīgs,
bet reizē nomierinošs. Zivis Gaiļa gadā
beidzot atradīs tos ūdeņus, kas radīs
patīkamas emocijas, komfortu. Uzieto
miera ostu Zivis ilgi nepametīs. 2017.
gadā Zivīm piemitīs īpašs šarms un
gaišums, gads gaidāms romantisks un
produktīvs.
Mīlestība.
Zivis sevi šogad pilnveidos un
nodosies saviem hobijiem, un labprātāk
to darīs kopā ar savu otro pusīti. Būsiet
sociāli aktīvi, apmeklēsiet pasākumus,
galvenais - lai jūsu partnerim būtu
tikpat daudz enerģijas. Gribēsies jaunas,
neizbaudītas emocijas.
Darbs. Nauda.
Realizējušās Zivis Gaiļa gadā biznesā
jutīsies īpaši komfortabli. Beidzot būsiet
atradis savu īsto vietu vai sapratis, ar ko
vēlaties nodarboties. Tagad tikai ieteicams
turpināt iesākto, strādāt no sirds un vairot
labos darbus.
Veselība.
Gailis nākamgad visām zīmēm sola
labu veselību, arī Zivis nebūs izņēmums.
Zivīm tā būs īpaši laba. Nedariet neko
tādu, kas apzināti veselībai var kaitēt. Tieši
otrādi - vēl vairāk vairojiet enerģiju, lai
pietiktu spēka visam.
No kā vajag izvairīties.
Pat ja šķiet, ka viss iet kā pa sviestu,
nevajadzētu atslābināties un iegrimt
eiforijā.Tā var uzskriet uz kāda zemūdens
akmens. Nekrājiet sevī negatīvās
emocijas. Ja nomoka kāda problēma,
izrunājieties.
Ieteikumi.
Smejieties! Esiet radoši, skatieties uz
dzīvi vairāk caur humoru. Gādājiet, lai
īstenotos Gaiļa piedāvātais. Zvaigznes ir
pārjums, esiet arī jūs, Zivis, par sevi. ■
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mistēnja

ārtējo ažiotāžu par Čūsknesi
uzkurinājuši ASV Minesotas
Planetārija savienības
astronomi, kas paziņojuši
k
par atklājumu - Mēness
gravitācijas spēka iedarbībā
uz Zemi zvaigžņu stāvoklis
esot pārvirzījies aptuveni
par mēnesi. No tā izriet, un astronomi to uzsver, ja
astrologi saka, ka Saule, piemēram, ir Svaru zīmē, tad
tas neatbilst patiesībai. Jo cilvēka īsto astroloģisko
zīmi nosaka Saules pozicija piedzimšanas dienā, un
tas nozīmē, ka viss/ko līdz šim cilvēki zinājuši par
horoskopiem, tagad, ļoti iespējams, izrādīsies ačgārns.
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Reiz sensenos laikos debesīs starp Marsu un Jupiteru ap
Sauli riņķoja planēta Faetons. Kad Saules sistēmā ielauzās
graujošais Gars, Faetons bija pirmais, kas metās cīņā ar to,
bet cīņu zaudēja un sašfada daudzās daļās. Tas starp
Marsu un Jupiteru izveidoja asteroīdu joslu, kas
Kosmisko likumu izpratnē rada sagrozījumus
un deformācijas. Tieši Faetons pārvaldīja
Čūskneša zīmi, kas ik pa laikam kļūst par
astronomu un astrologu strīda ābolu. Ari
pēdējā laikā tauta ir apjukusi - Čūskneša
uznāciens sacēlis satraukuma pilnus
jautājumus. Ir divpadsmit Zodiaka
Vļ)
zīmes vai tomēr trīspadsmit? Un kā
tagad būt - vai paliekam savās vietās
_
ar sev pierasto Zodiaka zīmi.
OLGA MAJORE
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Dilemma, kas
risinātā tukstoseaaes
Astrologe Lana Lapiņa paziņo - ziņa
par astronomu izteikto nepieciešamību
mainīt zodiakālo struktūru un papildināt
to ar trīspadsmito zodiaka zīmi - Čūsknesi,
nav jaunums, laiku pa laikam tā atrod
dzirdīgas ausis. No astronomu teiktā
izriet - astrologi ignorē vai ir aizmirsuši
Čūsknesi, taču tā nav tiesa. Arī iepriekš
lielākā ažiotāža par šo tēmu parādījusies
tieši retrogrādā Merkura cilpas laikā,
varbūt tāpēc astronomu iniciatīva ieviest
korekcijas astroloģijas struktūrā arvien
rada daudz neskaidrību. Astronomi savu
viedokli pamato ar to, ka esošā zodiakālā
struktūra, kas sastāv no divpadsmit
zvaigznājiem, savus pamatus radusi
jau Senās Babilonijas laikā un ka Saulei
katra cilvēka dzimšanas dienā vajadzētu
atrasties tajā zvaigznājā, pie kura tas
pieder. Bet, tā kā Zemes orbīta daudzu
gadsimtu laikā ir mainījusies, šis princips
ir izjaukts. Pēc astronomu domām, būtu
jāatjauno senatnē radītais princips debesu
sfēras sadalījumā atkarībā no Saules
atrašanās vietas zvaigznājā un jāpievieno
trīspadsmitā Zodiaka zīme Čūsknesis. Šajā
zīmē ietilptu tie, kas dzimuši laikposmā
no 29. novembra līdz 17. decembrim.
Vienlaikus samazinātos dienu skaits citās
Zodiaka zīmēs, un daļa cilvēku būtu spiesti
mainīt savu Saules Zodiaka zīmi.
Astroloģe Lana Lapiņa skaidro, ka
sajukums rodas tāpēc, ka kopā tiek jaukti
Zodiakālie zvaigznāji un Zodiaka zīmes,
kam ir vienādi nosaukumi. Astrologi labi
zina, ka ekliptika jeb Saules redzamais ceļš,
vērojot to no Zemes pozīcijas, iet cauri
trīspadsmit zvaigznājiem, kurus sauc par
Zodiakālajiem. Zvaigznāji debesīs apvieno
14
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redzamās zvaigznes konkrētās grupās,
to lielums ir nevienmērīgs, robežas nav
konkrētas. Turklāt Zodiakālo zvaigznāju
robežas tika apstiprinātas tikai 1925. gadā
Starptautiskajā astronomu savienības
kongresā. Piemēram, Saule iziet cauri
Skorpiona zvaigznājam nedēļas laikā, bet

Cilvēki, kam
astroloģiski ir izteikti
Čūskneša grādi,
nedrīkst kļūdīties, jo
viņiem uzreizlzaug
čūskas"Tieši caur šīs
zīmes pārstāvjiem
ļaunums mēģina
iekļūt Debesīs.
j

Jaunavas zvaigznājam - pusotra mēneša
laikā.Tā kā Čūskneša zvaigznājs ir cieši klāt
Skorpiona zvaigznājam, Saules redzamais
ceļš pa ekliptiku iziet arī cauri Čūskneša
zvaigznājam, kas atrodas starp Skorpiona
un Strēlnieka zvaigznājiem.
Zodiaka zīmes, kas ir simboliska
koordinātu sistēma ar Zodiaka zīmju
projekciju uz ekliptikas un kurai ir precīzas
matemātiskas robežas, norāda uz to, ka
telpa apkārt Zemei ir strukturēta.Tie ir
divpadsmit sektori, katrs 30 grādu plats,
kas ir piesaistīts pie dabas ritmiem un
gadalaiku maiņas. Zodiaks simbolizē
cikliskas attīstības fāzes dabā un cilvēka

dzīvē, kas izriet no Saules kustības pa
Zodiaka zīmēm. Četras sezonas jeb
gadalaikus nosaka Zemes griešanās ap
savu asi ar 23 grādu nolieci attiecībā pret
ekliptiku jeb Saules ekvatoru. Pavasara
saulgrieži sākas ar Saules ieiešanu Auna
Zodiaka zīmē, vasara sākas, kad Saule
ieiet Vēža Zodiaka zīmē, rudens saulgrieži
sākas 0 grādu Svaros, ziema - Mežāzī. Tādā
veidā, izejot cauri divpadsmit Zodiaka
zīmēm, Saule gada laikā veic pilnu cikla
apli un norāda uz četriem gadalaikiem, kas
nomaina viens otru, un katrs no tiem ietver
trīs mēnešus.
"Zodiaka zīmi nosaka Zemes kustība
apkārt Saulei, tā ir Saules pozīcija, kas
redzama, atrodoties uz Zemes. 20. martā
mēs nesakām, ka Zeme atrodas Auna
Zodiaka zīmē, bet gan - ka Saule ieiet
Aunā, jo Zeme patiesībā vienmēr ir
opozīcijā Saulei un šajā laikā atrodas
Svaros. Zodiaka zīme tiek noteikta ar
leņķisku pozīciju attiecībā pret pavasara
ekvinokcijas punktu," stāsta Lana Lapiņa.
Un tomēr - ja viss ir tik skaidrs, kāpēc
rodas jukas? Astroloģe atbild: "Sezonas jeb
saulgriežu punkti senatnē sakrita ar tāda
paša nosaukuma zvaigznājiem, bet jau
vairāk nekā 3000 gadu pirms mūsu ēras,
kad minētas pirmās ziņas par astroloģiju*,
tika maldīgi uzskatīts, ka zvaigznāji
rada sezonālo jeb gadalaiku maiņu.Tajā
laikā ekvinokcijas un saulgriežu punkti
atradās tieši pa vidu tā paša nosaukuma
zvaigznājiem, bet, laikam ejot, parādījās
problēma. Punkts Auna zvaigznājā, kas
t
norādīja uz pavasara sākumu, lēnām
sāka slīdēt prom no Auna uz Zivju
■
zvaigznāja pusi. Grieķu astronoms
ļļ

Hiparks šo parādību nosauca par

ekvinokcijas precesiju.Jā notiek, pavirzoties
ekvinokcijas jeb saulgriežu punktiem
par 1 grādu 72 gadu laikā atpakaļejošā
virzienā no Auna punkta. Rezultāts ir
tāds, ka sakarā ar pavasara ekvinokcijas
punkta precesiju, kas lēnām virzās cauri
Zodiakālajiem zvaigznājiem, Zodiaka zīmes
un attiecīgie zvaigznāji vairs nesakrīt. Tādā
veidā saulgriežu punkti 2160 gadu laikā
iziet cauri 30 grādiem jeb vienai Zodiaka
zīmei un norāda mums uz jauna laikmeta
sākšanos. Divpadsmit laikmetu nomaiņa
ir apmēram 25 920 gadu cikls. Apmēram
pirms 2000 gadiem sākās Zivju laikmets,
kura garīgās mācības tiek saistītas ar Jēzus
Kristus piedzimšanu un tam atbilstošo
simboliku, kas aprakstīts daudzās reliģijās,
un, šim punktam virzoties pretēji Zodiaka
zīmju virzienam, šobrīd mēs esam
pietuvojušies Ūdensvīra laikmetam.
Lai saglabātu gadalaiku nomaiņas
punktu precizitāti. Zodiaka zīmes
un Zodiakālie zvaigznāji tika šķirti.
Grieķu astronoms Ptolemajs formāli
izveidoja Tropisko Zodiaku neatkarīgi
no zvaigznājiem, kura atskaites punkts
ir gadalaiku sezonas jeb saulgriežu
punkti, un ar šo Zodiaku strādā tā
sauktā Rietumu astroloģija. Sideriskais
Zodiaks, kur atskaites punkts ir Zodiakālie
zvaigznāji, joprojām ir Austrumu
jeb vēdiskās astroloģijas pamatā. To
vienādo nosaukumu dēļ joprojām rodas
neskaidrības."

Kas īsti irčūsknesis?
Jautājums astroloģei, jo daudziem šis
vārds ir pirmā dzirdēšana, ja nu vienīgi pa
ausu galam kaut kur saklausīta informācija,
ka tagad būs trīspadsmit zīmes un
horoskopu zīmes vairs neatbildīs iepriekš
zināmajām. "Zodiakālais aplis ezoteriskā
nozīmē simbolizē Sansāras apli, kas ir
reinkarnāciju jeb atkaliemiesošanās aplis
un ir piesaistīts pie mūsu rīcības cēloņu un
seku likuma - karmas," skaidro astroloģe

Lapiņa. Un, lūk, Čūsknesis - tā ir vieta uz
Zodiakālās joslas, kur aplis pāriet spirālē,
simbolizējot iespēju iziet no pāratdzimšanu
apļa un vairs neatgriezties uz Zemes. Var
teikt - tie ir uz vārti uz brīvību. "Čūskneša
simbols ir čūska, kas kož savā astē. Tikai
tas, kurš ir uzvarējis savu karmu un
sasniedzis garīgo apgaismību, ir spējīgs
to veikt. Starp Skorpiona un Strēlnieka
Zodiaka zīmēm ir zona, kurā saskaras
divas pasaules - augstākā un zemākā.
Cilvēkam, kuram Pieslēgta šī zona, tiek dots
liels spēks no augstākās pasaules, lai viņš
spētu uzvarēt sevī ļaunumu un atraisītu
čūskas apli, pārvarēt likteni un atbrīvotos

Čūskneša mistērija
tiek atainota
daudzu tautu mītos
un leģendās, kas
simboliski atspoguļo
mūsu pasaules
garīgo būtību.
no nolemtības. Tā ir iespēja vai nu atstāt
aiz sevis izdegušu ceļu, vai pārvērst to
gaismas ceļā. Te izspēlējas putna Fēniksa
mistērija - sadegt, piedzimt no jauna un
citā kvalitātē nodzīvot savu dzīvi.
Čūskneša mistērija tiek atainota
daudzu tautu mītos un leģendās, kas
simboliski atspoguļo mūsu pasaules
garīgo būtību un arhetipiski attiecas uz
kolektīvo bezapziņu. Arī avestas astroloģijā
ir saglabājusies informācija par kādreiz
Saules sistēmā eksistējušo planētu
Traetonu (Faetonu), kuras orbīta
atradās starp Marsu un
Jupiteru. Kad sagraujošais
Gars ielauzās Saules
sistēmā, Traetons
pirmais metās cīņā ar
to, bet nenoturējās

un sašķīda daudzās daļās, kas izveidoja
asteroīdu joslu starp Marsa un Jupitera
orbītām. NākotnēTraetons - Faetons - ir
jāatjauno un asteroīdu lauskas jāapvieno
vienotā veselumā. Tāpēc ar Čūskneša zīmi
tiek saistīts arī mīts par brīnumaino putnu
Fēniksu, kas atgādina ērgli sarkani zeltītās
ugunīgās krāsās.Tas dzīvo apmēram
500 gadu. Kad tā dzīves laiks beidzas, tas,
paredzot savu galu, sadedzina sevi ligzdā,
bet turpat arī atdzimst no pelniem un sāk
jaunu dzīvi.
Visi šie mīti, no vienas puses, liecina par
milzīgo spēku un iespējām, kas tiek saistītas
ar Čūskneša zīmi, no otras puses - tie ir
lieli kārdinājumi un izaicinājumi, īpaši ar
augstprātību un lepnību. Tāpēc cilvēki,
kam astroloģiski ir izteikti Čūskneša grādi,
nedrīkst kļūdīties, jo viņiem uzreiz "izaug
čūskas". Tieši caur šīs zīmes pārstāvjiem
ļaunums mēģina iekļūt Debesīs. Ap
viņiem vienmēr ir daudz kaislību, jo par
viņu dvēselēm iet visniknākā cīņa. (Starp
citu - ķermenī Čūskneša zona projicējas
padušu zonā. Vai neizklausās kaut kas
pazīstams?)
Tātad - Čūskneša zīmē saskaras divas
pasaules - iemiesotā fiziskā pasaule un
augstākā garīgā pasaule. Ar augstāko
pasauli ir saistīta Dievišķā Doma, tā ir ideju
pasaule, cēloņu un pirmatnējā radošā
impulsa pasaule. Tas ir aktīvais, dodošais
un radošais princips, ko simbolizē vīrišķā
sākotne Jaņ. Tālāk Dievišķā Doma, radošā
sākotne iemiesojas uz Zemes fiziskajā
pasaulē. Iemiesotā pasaule ir pirmatnējo
impulsu uztverošā,
pasīvā,
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uzkrājošā daļa. Šīs pasaules simbolisms
iemieso sievišķo sākotni Iņ. Starp Dievišķo
Domu un Dievišķo Matēriju ir Dievišķais
Vārds, caur kuru notiek kvalitatīva pāreja,
transmutācija, kas ietverta neitrālajā
enerģijā Den. Saskaņā ar senajām mācībām
viss šajā pasaulē balstās uz šiem trim
principiem."
Astroloģe vēlreiz atkārto, ka tieši
Faetons bija saikne starp Jupiteru un

Kas tu butu
pec horoskopa
arjpievienoto
trīspadsmito
Cusknesi?
Minesotas Planetārija savienība, ņemot
vērā Mēness gravitācijas ietekmi,
izveidojusi jaunu zodiaku:
1. M ežāzis: 20. jan vāris-16. februāris
2. Ū densvīrs: 16. feb ru ā ris-11. marts
3. Z iv is : 11. m a rts-18. aprīlis
4. A uns: 18. a p rīlis-13. maijs
5. V ērsis: 13. maijs-21. jūnijs
6. D v iņ i: 21. jūnijs-20. jūlijs
7. Vēzis: 20. jū lijs-10. augusts
8. Lauva: 10. augusts-16. septembris
9. Jaunava: 16. septembris-30. oktobris
10. Svari: 30. oktobris-23. novembris
11. Skorpions: 23. 29. novembris
12. Čūsknesis: 29. novembris-17. decembris
13. Strēlnieks: 17. decembris- 20. janvāris
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Saturnu - saistošā daļa starp personīgo
un kolektīvo, starp darbu un ģimeni, starp
ārējo sabiedrisko likumu un iekšējo vērtību
sistēmu cilvēkā. Tā kā Faetons tika sagrauts,
visvairāk kārdinājumu cilvēkam rodas tieši
attiecībā uz Jupitera un Saturna funkcijām.
Zelta laikmetā, kad Faetons vēl atradās savā
orbītā, cilvēkam bija viegli atrast savu vietu
kolektīvā, kas ļāva viņam maksimāli izpaust
savas spējas un izmantot tās sabiedrības
labā. Katrs cilvēks izjuta sevi kā veselā
sastāvdaļu un nepretstatīja sevi citiem.
Viņam nebija skaudības, neapmierinātības
un nosodījuma.Tagad, kad starp Jupiteru
un Saturnu nav saistošā posma, ir grūti
savienot personīgā un kolektīvā jēdzienus,
darbu un ģimeni.
Sagrautā Faetona vietā ir asteroīdu
josla, kas ir tikai planētas lauskas,
tāpēc Kosmisko likumu izpratnē rodas
sagrozījumi un deformācijas, kā dēļ
cilvēkam rodas dažādas ilūzijas gan
personīgās vērtību sistēmas kontekstā,
gan attiecībā uz sabiedriskajām interesēm.
Cilvēks bieži ir neapmierināts ar savu
vietu sabiedrībā, rodas skaudība un
vēlme izcelties citu vidū. Tā kā Faetons
pārvaldīja Čūskneša zīmi, tad cilvēkiem,
kam kosmogrammā izteikta šīzīme, irīpašs
uzdevums atjaunot izjaukto kārtību. Viņiem
ir unikāla iespēja simboliski atjaunot
harmoniju un līdzsvaru starp personīgajām
un sabiedriskajām interesēm."
Vai tas nozīmē, ka tikai tiem cilvēkiem,
kas dzimuši Čūskneša laikā - no novembra
beigām līdz decembra vidum -, ir vajadzība
iedziļināties Čūskneša mistērijās, jo savā
ziņā viņi ir īpaši? Lana Lapiņa teic, ka tik
vienkārši tas gan nav. "Čūskneša sektors
astroloģijā simboliski tiek attiecināts uz
septiņiem pēdējiem grādiem Skorpionā un
septiņiem pirmajiem grādiem Strēlniekā.
Bez šiem grādiem pie Čūskneša zonas tiek
pieskaitīti vēl 14 grādi dažādās Zodiaka
zīmēs, no kuriem septiņi saucas karaliskie
un septiņi pieder pie sagraujošajiem
grādiem. Vēl divi atlikušie ir pirmais grāds
Aunā un 30. grāds Zivīs. Bet visi šie grādi
vienlaikus attiecas arī uz tām Zodiaka
zīmēm, kurās tie atrodas. Pēdējie septiņi
Skorpiona grādi simboliski ir saistīti ar
Faetona sadegušo ceļu, kur tas nespēja
savaldīt zirgus un ugunīgos ratus." Ko tas
nozīmē "cilvēku valodā"? Astroloģe saka,
ja kādam ir interese, vai viņa karti skāris
Čūsknesis, nepieciešama individuāla
konsultācija pie astrologa. Ja vispārīgi
runā par Čūskneša ietekmi, tas simboliski
norāda ceļu, kas jānoiet, lai pārvarētu
likteni. "Tā ir cīņa ar tumšajiem spēkiem
sevī un Čūsku kārdinātāju. Šajā ceļā ir
daudz pārbaudījumu, un, ja cilvēks tos
iziet, tad viņš spēs atvērt karmas apli un tiks
atbrīvots. Visi cilvēki, kam ir izteikti šie grādi,

atrodas ciešā Kosmosa Spēku uzmanības
lokā.Tie patiesi it kā ir iezīmētie cilvēki,
kas atlasīti pārbaudījumiem. Prasības pret
šādiem cilvēkiem ir stingrākas, uzdevumi
konkrētāki, un arī spēka, lai tos izpildītu,
viņiem tiek dots vairāk. Pārbaudījumi ir
jāpieņem mierīgi, ar cieņu un pateicību. Kad
cilvēks iztur uzlikto uzdevumu, viņš palīdz
citiem cietējiem, bet arī viņam tiek palīdzēts
un iedots tas, kas viņam vajadzīgs. Caur
sagraujošajiem grādiem cilvēks var paņemt
citu cilvēku grēkus uz sevi, izciest sodu par
tiem un sadedzināt kolektīvo karmu. Šādam
cilvēkam jābūt pateicīgam par viņam radīto
iespēju padarīt šo pasauli labāku, jo tad viņš
var saņemt apgaismību."

Ko par to
saka vēdiskā
astroloģija?
ēdiskais astrologs Jānis
Riežnieks paskaidro - jaunais
ASV Minesotas Planetārija
savienības astronomu Zodiaka
sadalījums irtuvu vēdiskajai tradīcijai, jo
tajā Saules atrašanās vieta mainās tieši
ap sešpadsmito datumu. Čūsknesis šajā
Zodiakā sākas 29. novembrī, kad Saule
atrodas 193,5 grādā no Auna zīmes
vēdiskās sistēmas pirmā nulles punkta.Tas
ir laiks, kad Saule ļoti pietuvojas Nakšatrai
jeb Mēness iedalījumam, kas vēdiskajā
astroloģijā saucas Džieshtha (Jyeshta)
nakshatra - viena no divdesmit deviņām
Mēness sievām, un irtas pats Čūsknesis.
Tulkojumā no sanskrita Džieshtha
nakshatra nozīmē vecākā sieva - tātad
viscienījamākā, visgodājamākā, vislabākā,
visvērtīgākā.
"Ar šo zvaigznāju cieši saistīta ir
dievība Indra jeb karaļu karalis, kurš ir ļoti
spēcīgs karotājs, aizstāvis, cīnītājs, bet,
kā jau visiem valdniekiem, arī Indrām ir
savi dzīves izaicinājumi, un - jo lielāka
vara, jo izaicinājumi lielāki,"zināmo
patiesību atgādina Jānis Riežnieks."Katram
valdniekam tie ir citādi. Indrām tās bija
sievietes, konkrēti - nemitīgā vēlme iegūt
citu dievu sievas, par ko viņš izpelnījās tā
saukto Indras lāstu. Proti - Indra no citu
dievu puses par savu nevaldāmo iekāri
regulāri tika sodīts, Visuma spēki viņu
par šo kaisli nesaudzēja - Indra zaudēja
karaļvalstis, viņam bija gan problēmas ar
plaušām, gan "tūkstoš un vienas vagīnas
lāsts", kas izpaudās kā sulojoši izsitumi.
Mūsdienās bērniem, arī pieaugušajiem,
šādu organisma reakciju dēvē par alerģiju
un ārstē ar medikamentiem. Ņemot vērā
vēsturisko piemēru, tās iemesli jāmeklē
dziļāk - vai tikai viņu tēvi nav grēkojuši...
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Džieshtha, kā jau čūska, atbild par maģiju,
kā arī par kundallni enerģiju - ne velti tā
sakrīt ar Skorpionu, kas pārvalda apslēptās
seksuālās vēlmes un visu citu apslēpto.
Tāpēc laikā, kad Saule atrodas Džieshthā
jeb Čūsknesī, laikposmā no 29. novembra
līdz 17. decembrim, daudzi cilvēki par
to saņem karmiskos sodus. Bet, ja kāds
vīrs, kurš ticis krāpts, aizies uz pareizticīgo
baznīcu, noliks trīs svecītes pretī attiecīgai
ikonai, novēlot sievas pavedinātājam
apgaismību, jo novēlējums atgriezīsies
pie paša, mīļākais arī saņems sava veida
apgaismību par nodarīto, un pats sevi
sodīs pēc pilnas programmas. Prakse
rāda, ka sods ilgst pat 18 gadus. Starp
citu, tā ir klasiska problēma - ja precēta
sieviete guļ ar citu precētu vīrieti, lai viņš
nebrīnās, ka viņam rodas problēmas
darbā, ar veselību vai ar bērniem," brīdina
vēdisko noslēpumu zinātājs."Jo Dieva
likumi ir jāievēro - reiz laulībā vienotie
nedrīkst gulēt ar citiem partneriem. Lai
to darītu, viņiem vispirms jāizšķiras no
savām sievām vai vīriem."Jānis Riežnieks
turpina: "Cilvēki, pārkāpjot laulību, tiek
sodīti. Par to daudzkārt pārliecinos arī savā
ikdienas darbā. Piemēram, miljonārs stāsta
par savām problēmām ar biznesu, bet es
redzu, ka viņa horoskopā tādu nav, toties
mīļākās tajā parādās - tātad tāpēc arī radās
nopietni sarežģījumi. Bet, kad viņš sāka
gulēt ar precētu sievieti, bizness vispār
sāka pajukt, jo precētās sievietes vīram bija
spēcīga dzimta. Turklāt, kā uzzināju, viņš
tiešām aizgāja uz baznīcu, uzlika svecītes
par taisnīgumu, un miljonārs nonāca
pie "sasistas siles". Gluži tāpat kā Indrām,
kas, runājot mūsdienu valodā, bija liels
priekšnieks. Arī viņam tika mācīts, ka cita
vīra vietā gultā līst nedrīkst. Un šis Dieva
likums attiecas uz visiem - gan sētniekiem,
gan uzņēmējiem, gan politiķiem. Nevajag
domāt, ka šajā ziņā 5000 gadu laikā
kaut kas ir mainījies, Dieva jeb Visuma
likumi nemainās. Turklāt praktiski ikviens
laulības pārkāpējs vai izjaucējs zina, ka
to darīt nedrīkst. Sākumā viņš par to
saņem brīdinājumus, tad pienāk svarīgs
izšķiršanās brīdis - vai turpināt klausīt
savam ego un apmierināt ķermeņa fiziskās
vēlmes vai iet zināšanu ceļu. Tātad, ja
esi liels priekšnieks, nebrīnies, ka tevi
mēģina savaldzināt jaunas meitenes,
kas iedomājas, ka dzīvē visu var panākt
caur gultu. Tas ir tavs pārbaudījums. Ja to
neizturēsi, jārēķinās ar Dieva dusmām - var
apstāties sirds, iekļūt avārijā... Skumji, bet
patiesi, un tā nav biedēšana - būtībā tas ir
cēloņu un seku likums,"saka astrologs un
dod padomu: "Rekomendācija tiem, kam ir
kopējs bizness. Ja zini vai pats esi dzirdējis,
ka kāds no taviem partneriem lielās, ka
guļ ar cita sievu, nebrīnies, ka sarežģītā

Laikposmā, ko ietekmē Čūsknesis,
cilvēkiem, sevišķi Indras tipa, jāuzmanās
no problēmām, kas saistītas ar seksuālās
enerģijas apslāpēšanu. Var saasināties
problēmas ar sirdi, alkoholisms, atkarība no
azartspēlēm, kas savukārt pastiprina jau tā
pie durvīm klauvējošo depresiju.
situācijā šis cilvēks tevi nodos. Vislabāk tas
pierādījies kara laikā. Un pamatojums tam
ir vienkāršs - laulība ir savstarpēja noruna
diviem partneriem par to, kā tiks dzīvota
viņu abu kopējā dzīve. Tātad, ja cilvēks
spēj lauzt vai neciena savu vai citu cilvēku
norunu jeb laulību, tad kādēļ lai viņš
cienītu biznesa partneri."

Čūsknesim būt vai nebūt?
Vēdiskais astrologs Jānis Riežnieks:
"Tas, ka tagad kāds sadomājis mainīt
zodiakus, nenozīmē, ka ir mainījies Visums
un cilvēku dzīve. Arī ar Džieshthu jeb
Čūsknesi nekas nav mainījies - tas, kaut arī
sašķaidīts asteroīdos, bija un irtajā pašā
vietā jau tūkstošiem gadu. Un, kāda bija
tā ietekme uz citām Zodiaka zīmēm, tāda
paliek, bet to var noteikt, tikai sastādot
individuālo horoskopu, kad zināms precīzs
dzimšanas laiks. To cilvēkam pateiks

jebkurš profesionāls astrologs - vienalga,
viņš pārstāv Rietumu vai vēdisko
astroloģiju. Ja kāds cilvēks sev iestāstīs, ka
viņa dzīve mainīsies tāpēc, ka viņš uzzinājis
par Čūsknesi un tā iespējamo ietekmi
uz viņu, - nē, tā nebūs, tas arī nemainīs
horoskopā ielikto un Visuma doto
enerģijas devu, ko pārvalda Saturns. Tieši
planēta Saturns atbild par konkrētu, reālu
rīcību.Tās ir guru zināšanas, kas vienmēr
uzsver: kamēr pats neko nemainīsi,
nekas nenotiks un nemainīsies, par savu
rīcību un lēmumiem esi atbildīgs tikai tu
pats. Astroloģijā būtiskākais - cilvēkam
spēt to izskaidrot." Pēc Jāņa Riežnieka
domām - ieviest Čūsknesi kā trīspadsmito
Zodiaka zīmi nav jēgas, jo vienīgi tiks
sajauktas cilvēku galvas."Turklāt, ja
ieviesīs trīspadsmito, būs jāievieš arī
četrpadsmitā, jo ir jābūt pretpolam
- 2. horoskopa mājai (Bhava - sanskrista
tulkojums) pretī ir 8. māja, 3. mājai - 9.
2016 PATIESĀ DZĪVE
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Mīts par Faetonu
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Viens no zināmākajiem ir sengrieķu mīts par
*'
Faetonu, kas stāsta p ar Saules dieva Fleliosa
avMMVvi
i N
un nimfas Klimčnas nelikumīgi dzimušo
ļ
\ ļiw Ž " " '
dēlu. Nimfa Klimēna bija brīnumskaista jūras
'
dievietes Fetidas meita. I ieliosa dēls bija līdzīgs
:$ Ē k.
*
M
tēvam, un viņu nosauca p a r Faetonu, kas grieķu
* ' •
valodā nozīmē liesmojošais, liet atšķirībā no tēva viņi “ "
* ■
bija mirstīgais. Lai pierādītu savu dievišķo izcelsmi no
* <|l .
dieva lleliosa, viņš izlūdzās tēvam atļauju pavizināties virs
*
Zemes ar tēva ugunīgajiem ratiem. Kad spārnotie zirgi traucās
milzīgā ātrumā p a debesu ceļu, Faetonam nepietika spēka tos savaldīt.
Zirgi novirzījās no ceļa un nokļuva baismīgā Skorpiona priekšā. Faetons nobijās no
Skorpiona nāvējošā dzeloņa un palaida pavadas. Spārnotie zirgi metās augšup, pēc tam strauji lejup
uz Zemi. Liesmas no ratiem pārņēma visu apkārtni. Zemes dieviete Geja vērsās ar lūgumu pie dieva Zeva
apstādināt liesmojošos ratus, lai tie neiznīcinātu visu dzīvo uz Zemes. Zevs pāršķēla ugunīgos ratus a r savu
zibeni, un atlūzas aizlidoja p a visu debesjumu, un Faetona ķermenis iekrita F.ridanas upē uz Zemes.

māja. Un, ja viss pa mājām jau ir sadalīts,
ja 12. māja ir zaudējumi, sekss, mīlestība,
tad ko, tīri astroloģiski spriežot, liksim
13. mājā - vai nākamo dzīvi? Turklāt arī
ķermenī atspoguļojas attiecīgas horoskopa
zīmes ietekme. Ja tagad skatām ķermeņa
divpadsmit zonas, tad ko pārvaldīs
trīspadsmitā? Ja cilvēkam pastāvīgi
salst kājas, tad skaidrs, ka problēmas ir
12. mājā, kurā, iespējams, atrodas Saturns
vai vismaz to aspektē. Tad kas var būt vēl
zem pēdām? Tātad patiesībā diskusija par
Čūskneša kā trīspadsmitā zodiaka zīmes
ieviešanu ir bezjēdzīga - tam Kosmosā
nav materiālās izpausmes. Un tātad - kā
cilvēks ir bijis Lauva vai Dvīnis, tā viņš tāds
arī paliks - Zodiakā nekas nav jāmaina un
nemainīsies.
Ja kāds tomēr nesaprot, kas viņš īsti ir,
ja piedzimis laikposmā no 29. novembra
līdz 17. decembrim, tad varu pateikt tikai
to, ka, pēc vēdiskās astroloģijas, Saule šajā
laikā ir iepriekš pieminētajā Džieshtha
nakshatrā, un viņš internetā var apskatīties,
ko tas nozīmē. Izlasīt par Indru, par ego,
par apslēpto. Ir apkopots, ka šajā laikā
dzimuši daudzi spiegi, arī ietekmīgi cilvēki,
te arī izpaužas gan Indras daba, gan ego
ragu izsliešana. Turklāt viņiem visiem ir
liels karmiskais uzdevums, un - jā! - viņu
visu vājākā vieta ir līšana svešās gultās,
par ko tiek saņemts ļoti skarbs sods. Tādos
gadījumos jānovēl - kaut tev piedzimtu
gudri bērni, un kaut tu ilgi dzīvotu! Jo
gudri bērni atnesīs zināšanas, bet ilgs mūžs
liks saprast, ka par visu, ko esi izdarījis, ir
jāmaksā."
Astrologs uzsver - nu nav viss
noveļams uz karmu."Cilvēka uzdevums
nav sēdēt un par to gausties, bet to
labot - nokārtot uzlikto eksāmenu līdz
galam.Tad karma vairs netiek uztverta
kā sods, un risinājums kļūs daudz tuvāks.
Piemērs no dzīves. Vīrietis sūdzējās par
18
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Džieshtha, kā jau
čūska, atbild par
maģiju, kā arī par
kundalīni enerģijune velti tā sakrīt
ar Skorpionu, kas
pārvalda apslēptās
seksuālās vēlmes un
visu citu apslēpto.
Tāpēc laikā, kad Saule
atrodas Džieshthā jeb
Čūsknesī, laikposmā
no 29. novembra
līdz 17. decembrim,
daudzi cilvēki par to
saņem karmiskos
sodus.
3

problēmām ar finansēm, nodokļiem
un prasīja - vai mani par to iesēdinās?
Atbildēju, ka iesēdinās, tikai, uz cik ilgu
laiku, nav noteikts. Redzu gan - no
apcietinājuma viņš iznāks laukā, kad būs
sapratis, kāpēc viņu šādā veidā cenšas
apturēt. Vīrietis par to padomāja, saprata
savas kļūdas un pats aizgāja pieteikties
policijā. Un viņu iesēdināja - uz diennakti (!),
jo, ja reiz pats atnāca, tātad atnāks arī
tad, kad tiesībsargiem vajadzēs. Ja vīrietis
būtu nogaidījis līdz brīdim, kad policija
uzmeklē viņu, viņš apcietinājumā sēdētu
krietni ilgāk. Pēc tam vīrietis izprata

galveno, ko mācīja šī situācija. Lai dzīvē
un darbā viss noregulētos, jāmaina
prioritātes - vairāk uzmanības jāvelta
privātajai dzīvei, nevis darbam."
Nobeigumā Jānis Riežnieks ieskicē
gada nogali, kurā mitinās lielo trauksmi
sacēlušais mistiskais Čūsknesis."Laikposmā
no 29. novembra līdz 17. decembrim
sarosās cilvēku aktivitāte - tuvojoties
gada beigām, tiek veikts nenormāli
liels darbs apjoms, kas prasa milzīgu
enerģijas patēriņu. Pēc 17. decembra
jau sākas Ziemassvētku gaidīšanas laika
atslābums, arī lielākais naudas tērēšanas
un tās iekasēšanas apjoms, jo, pēc
vēdiskās tradīcijas, šis ir Skorpiona laiks,
un Skorpions pārvalda citu cilvēku naudu.
Tieši tāpēc šajā laikā, nevis Strēlnieka
laikā - no 17. decembrim līdz 20. janvārim,
kas ir 3. māja - partneru māja, tiek plānoti
arī lielas daļas pasaules valstu budžeti.
Un vēl - laikposmā, ko ietekmē
Čūsknesis, cilvēkiem, sevišķi Indras tipa,
jāuzmanās no problēmām, kas saistītas
ar seksuālās enerģijas apslāpēšanu. Var
saasināties problēmas ar sirdi, alkoholisms,
atkarība no azartspēlēm, kas savukārt
pastiprina jau tā pie durvīm klauvējošo
depresiju. Šāds stāvoklis var novest pie
neadekvātas rīcības - gribas sevi iznīcināt.
Riņķa deja - gluži kā Čūskneša simbols
- čūska, kas kož savā astē. Un tikai tie, kas
izturēs šo pārbaudījumu, turēdamies uz
gaismas ceļa un neļaujoties kārdinājumiem
un instinktiem, spēj to pievārēt - viņi netiek
ierauti melnajā caurumā."
"Jautājum s par astroloģijas rašanās laiku ir ļoti
strīdīgs. Hērodots apgalvoja, ka Senās Ēģiptes pries
teriem zināšanas par astroloģiju bijušas jau pirms
11 tūkstošiem gadu. Cicerons astroloģiju uzskatīja
par daudz senāku - vism az 470 tūkstošus gadu vecu.
Epigēns dom āja, ka tā pastāvējusi jau pirms
720 tūkstošiem gadu.

MENESS Padomi

Uzmanību - Mēness!
Visi zina, ka pilnmēness laiks ir īpašs. Nav jābūt burvjiem vai
raganām, pilnmēnesī gluži normāls cilvēks var sākt uzvesties
mazliet citādāk. Daudzi kļūst uzbudinātāki, agresīvāki,
dažiem gribas vairāk mīlas priekus, citiem saasinās veselības
^problēmas. Taču ne tikai pilnmēnesī uzticīgais zemes
pavadonis ietekmē dzīvi uz zemes. Astroloģe Žanete Korde
stāsta, kas mums noteikti jāzina par Mēnesi, piedāvājot arī
ļoti patīkamu Mēness kalendāru - Ēd^m tievē!

^Mnrriēness

Jauns
Meness
Cilvēkos raksturīga
pasivitāte, noslēgtība H
un kūtrums. Šis
ir mierīgs laiks, lai
apdomātos, saplānotu tuvākā
mēneša darāmos darbus.
plānotu jaunu sakumu.
Sarunām un problēmu
risināšanai nepiem ērot
‘dienas.

enerģiju, kuru vēlams
mērķtiecīgi realizēt. Pretējā
gadījumā iespējama emocionāla
nestabilitāte, dusmu izvirdumi,
agresivffāte. Pilnmēness laikā
neiesaka veikt ķirurģiskas operācijas,
šajā laikā bieži vien saasinās
veselības problēmas. Spēcīgās
enerģētikas dēļ Piļnmēness laikā
visbiežāk tiek veiKffmaģiskie rituāli.
Kopumā riskants un bīstams laiks.

sabiedriskāki, labāk veidojas
komunikācija, var slēgt
sadarbības līgumus un sākt
jaunus darbus. Ieteicams darīt
to, ko vēlamies redzēt augam,
vairojamies un attīstāmies.

Kāpēc svangi zināt Mēness fāzes?
Mēness ir vienīgais zemes pavadonis un atrodas vistuvāk Zemei. Mēness
griežas ap savu asi, tāpēc pret Zemi pavērsta viena Mēness puse, otra nav redzama,
jo Saule apgaismo tikai vienu Mēness pusi, otra paliek ēnā. Mēness izskats ir
atkarīgs no tā, no kuras puses spīd Saule, kad mēs uz to skatāmies. Šo periodu
sauc par Sinodisko mēnesi, un tas ilgst 29,53 dienas.Tieši tas ņemts par pamatu

kļūst noS
Mēness fāzē ieteicams
darīt ikdienas darbus un
pabeigt iesāktos. Visu, no kā vēlamies
atbrīvoties, vai gribam, lai kaut kas
samazinās un apsīkst, vislietderīgāk
īstenot šajā laikā. Tās var būt vecas
un nevajadzīgas mantas, liekais
svars, attiecības vai kaitīgi ieradumi.
Pēdējās Mēness cikla dienas vājās
enerģētikas dēļ daudzi var justies vāji
un neaizsargāti. Ieteicams atpūsties.

cikla iedalījumam četrās fāzēs - Jaunmēness (Mēness starp Zemi un Sauli), pirmais
ceturksnis, Pilnmēness (Zeme starp Sauli un Mēnesi) un pēdējais ceturksnis. Laika
periodu no Jaunmēness līdz Pilnmēness fāzei sauc par augošu Mēnesi (pieaugot tā
intensitātei un gaismai, ko tas atstaro), no Pilnmēness līdz Jaunmēness fāzei - par
dilstošu Mēnesi (samazinoties tā intensitātei un gaismai, ko tas atstaro). Katrai
fāzei ir raksturīga atšķirīga enerģētika, kas ietekmē procesus dabā, kā arī cilvēka
noskaņojumu un veselības stāvokli. Atkarībā no Mēness stāvokļa savā dzimšanas
brīdī Mēness fāzes izjūtam atšķirīgi, tomēr kopumā šie cikli vairāk ietekmē sievietes.
20
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KĀDS PRAKTISKS PADOMS:
ja gribam noskaidrot, kāds pie debesjuma mēne.
dilstošs vai augošs, iztēlē jāpieliek pie Mēness pn
pagara strīpiņa: ja sanāk burts d, tad Mēness
dilstošajā fāzē, ja p - lad Mēness ir augošs.

Meness un cilvēka uzvedība

Zeme riņķo ap Sauli, Mēness ap Zemi, un šī kustība notiek cikliski uz zodiaka zīmju
fona. Mēness, gravitācijas spēku iedarbībā 27,3 dienās apriņķojot Zemi, šķērso
12 zodiaka zīmes. Šo laika periodu sauc p ar Siderisko mēnesi. Mēness atrašanās
katrā zodiaka zīmē iezīmē atšķirīgu ikdienas emocionālo fonu, motivācijas un cilvēku
reakciju dažādās situācijās. Ja to pārzina, atbilstoši zodiaka zīmes iezīmēm varam
plānot atbilstošus pasākumus. Piemēram, laikā, kad Mēness atradīsies Auna zīmē,
var plānot darbus, kam nepieciešama drosmīga rīcība, Dvīņos - meklēt sadarbības
partnerus, Lauvā organizēt prezentācijas, Svaros - noskaidrot attiecības, Strēlniekā plānot uzņēmuma stratēģisko attīstību, Ūdensvīrā - eksperimentēt un ieviest
jauninājumus. Konkrētās dienas noskaņojums spilgtāk izpaudīsies tiem, kuru Mēness
dzimšanas laikā atradās atbilstošā zīmē.

Mēness Strēlniekā
► Un tad pienāca Kindzulis...
Pozitīvais: optimisms, ideālisms,
dāsnums, misionārisms, vadīšana,
apgaismošana, attīstība,
paplašināšanās, tiecība.
N egatīvais: augstprātība, pārspīlēšana,
lepnība, ambiciozitāte.

Mēness Mežāzī
► Nopietnība ir m aza cilvēka
stiepšanās pēc lieluma

Kas notiek ar
mums, kad Mēness
ir konkrēta zodiaka
zīme

sentimentalitāte, pielāgošanās,
intimitāte.
N egatīvais: noslēgtība, ietekmējamība,
aizvainojamība, viltīgums, greizsirdība,
ka prīžu ms.

Mēness Lauvā

Pozitīvais: savaldība, savāktība,
apdomība, prognozējamība,
atbildība, mērķtiecība, disciplīna,
paškontrole, nopietnība.
Negatīvais: vientulība, skarbums,
formālisms, atturīgums.

Mēness Ūdensvīrā

Mēness Aunā
► Esi gatavs darbam!
Pozitīvais: iniciatīva,

► Un te parādījām ies

► Jebkurā haosā ir Kosmoss!

mēs: es un mana augstība |
Pozitīvais: radošums,

Pozitīvais: brīvība, neatkarība,
vienlīdzība, oriģinalitāte,
kreativitāte, liberālisms.
N egatīvais: ekscentriskums,
anarhija, impulsivitāte.

impulsivitāte, spontānums,
straujums, reakcijas ātrums, možums,
vēlme sacensties, enerģiskums,
aizrautība, tiešums, drosme, patiesums,
godīgums.
N egatīvais: egoisms, dusmas,
agresivitāte, neapdomība, stūrgalvība.

pacilātība, iedvesma, artistiskums,
valdonība, spožums, diženums, cēlums.
N egatīvais: lielība, izšķērdība,
plātīgums, glaimošana, lepnība,
izpušķošana.

Mēness Vērsī

► Kārtībai būs būt!

Mēness Jaunavā
Pozitīvais: rosīgums,

► Lēnām pār tiltu, draugi.
Pozitīvais: praktiskums,

nosvērtība, stabilitāte,
pacietība, taupība, vērtēšana,
konservatīvisms.
Negatīvais: skopums, slinkums,
ietiepība, lēna reakcija.

precizitāte, analītiskums,
uzmanīgums, kārtīgums, profīlaktiskums,
čaklums, prasīgums, sterilitāte.
N egatīvais: pedantiskums, sīkumainība,
kritizēšana, neapmierinātība, kašķīgums,
nepacietība.

Mēness Svaros
Mēness Dvīņos
9

► M īlestībā un karā visi

► Tik uz priekšu, un tad

ieroči ir labi

jau redzēs!

Pozitīvais: taktiskums,
taisnīgums, līdzsvarotība,
draudzīgums, diplomātiskums,
smalkums.
Negatīvais: neizlēmīgums, nenoteiktība,
nodevība, divkosība, lišķība.

Pozitīvais: kustīgums,

atvērtība, komunikabilitāte, vieglums,
mainība, zinātkāre, attapīgums,
vispusīgums.
N egatīvais: nepastāvība, nenopietnība,
izklaidība, vieglprātība, neuzmanība,
virspusīgums.

Mēness Vēzī

Mēness
Skorpionā
► Uzticies, bet pārbaudi!

► Em ocijas ir kā labi

Pozitīvais: iedziļināšanās,

ciem iņi. Ja pārlieku

pārbaudīšana, pamatīgums, neatlaidība,
kontrole, ietekme, intensīvums,
ekstrēmisms, atbrīvošanās.
Negatīvais: drūmums, aizdomīgums,
neuzticēšanās, cinisms, histēriskums.

neaizkavējas
Pozitīvais: jūtīgums, emocionalitāte,
intuīcija, labvēlība, ģimeniskums,
romantiskums, sirsnīgums.

Mēness Zivīs
► Dzīve bez sapņiem nav dzīve
Pozitīvais: fantāzija, labdarība,
līdzjūtība, žēlsirdība, sapņainība,
maigums.
Negatīvais: slinkums, raudulība,
pārlieks jūtīgums, atkarība,
žēlošanās, iespaidojamība.

2017. GADĀ BŪS DIVI
MĒNESS APTUMSUMI
Pusēnas Mēness aptumsums
11.02. (0.32-4.56), maksimumu

sasniedzot 2.44
Spēcīgāk ietekmēs tos, kas dzimuši
Lauvas un Ūdensvīra zīmē.
Daļējs Mēness aptumsums
7. augustā (18.48-23.53),

maksimumu sasniedzot 21.20
Vairāk ietekmēs tos, kas dzimuši
Lauvas un Ūdensvīra zīmē.
Tomēr viennozīmīgi Mēness
aptumsums ietekmē visu dzīvo
radību psihi un emocionālo pasauli,
var saasināties ‘a ri psihosomatiskas
slimības. Aptumsumi spēcīgi ietekmē
arī dzīvniekus, tāpēc aptumsumu
laikā jābūt piesardzīgiem. Gan
jāuzmana dzīvnieki, gan jāuzmanās
fļ
no tiem.
PATIESĀ DZiVG

MĒNESS Padomi

Atslodze,
veselība
un Mēness
Nav viennozīmīgi labu un sliktu
dienu, tās veidojam mēs paši pareizi vai nepareizi izmantojot
dienas enerģētiku un piedāvātās
iespējas. Uz Mēness ritmiem
katrs reaģē individuāli, taču ir
likumsakarības, ko der nemt vērā.
1. M ēness d iena

^ ^ 3 . M ēness

Nav īsti laba veselībai,
iespējami žults un
nierakmeņu veidošanās
procesi. Nav vēlams lietot
stiprus alkoholiskos dzērienus,
pārslogot gremošanas
sistēmu.

Mēness diena
Labi sākt atveseļošanās
programmas, mainīt
dzīvesveidu un ieradumus.

d iena !■ № . M ēness d ien a

Ja organisms ir piesārņots,
šajā dienā iespējamas
galvassāpes un nepatīkamas
sajūtas skausta rajonā.
Jādomā par attīrīšanos.

Tiek atvērti sakrālas
informācijas kanāli. Labs
laiks meditācijām, lūgšanām,
mantru skaitīšanai.

Nevajag pārslogot
gremošanas sistēmu, vislabāk
šajā dienā lietot veģetārus
ēdienus.

6. Mēness diena
Jāpievērš uzmanība
elpošanas sistēmai. Vēlami
elpošanas vingrinājumi,
pastaigas svaigā gaisā,
profilaktiski pasākumi pret
saaukstēšanos.

M ēness diena
Jāizsargājas no
saaukstēšanās, nevajadzētu
raut zobus, ēst putnu gaļu
un olas. Vēlamas meditācijas,
lūgšanas, mantras.

ļ8. Mēness diena
Labs laiks organisma
attīrīšanai un atslodzei.
Vēlamas masāžas un
aromaterapijas procedūras.

9. Mēness diena
Pārtikā nevajadzētu lietot
gaļu un sēnes. Vēlama miesas
un gara attīrīšana, garīgās
prakses un atturība.

11. Mēness diena

18. Mēness diena

25. Mēness diena

28. Mēness diena

Augsts enerģētiskais
potenciāls un gara spēks,
izteikts seksuālais potenciāls.
Jādomā par enerģiju
līdzsvarošanu un harmoniju.

Ieteicamas masāžas,
aromaterapija, ādas attīrīšana,
maskas un kompreses. Pārtikā
jālieto daudz riekstu un augu
eļļas.

12. Mēness diena

19. Mēness diena

Mēness cikls pamazām
tuvojas noslēgumam - tas
jāpavada ar gaišām domām
un dzīvesprieku. Neēdiet
gaļu un sēklu produktus.
Saudzējiet un nepārpūlējiet
redzi.

Garīguma diena. Laba
meditācijām, lūgšanām,
augstākām atklāsmēm.
Jārūpējas par sirds veselību.

Jāuzmanās no alerģiskām
reakcijām, kukaiņu
kodumiem, saindēšanās. Varat
izmest nevajadzīgās lietas,
atdodiet parādus.

Jādzīvo mierigi, bez steigas
un stresa. Laba diena organisma
attīrīšanai un atslodzei. Vēlami
viegli, veģetāri ēdieni, pārtika,
kurā maz kartupeļu cietes.
Jāatturas no smēķēšanas un
alkohola, jāmēģina atmest šos
netikumus.

13. Mēness diena

20. Mēness diena

Jāparūpējas par miesas
skaistumu. Var labot un
protežēt zobus, likvidēt
dzimumzīmītes, veikt figūras
korekcijas vingrojumus.
Jāizvēlas īpaši veselīgi ēdieni,
kas nepārslogo kuņģi.

Par labu nāks dažādas
profilaktiskās labsajūtas
un veselības uzlabošanas
procedūras un organisma
attīrīšana. Jāpievērš uzmanība
muguras veselībai.

14. Mēness diena

21. Mēness diena

Laba diena atslodzei.
Vēlams dzert sulas, mēģināt
atmest smēķēšanu,
nepārslogot redzi, nelietot
spēcīgas smaržas.

Vajag aktīvi darboties,
vēlama fiziskā slodze. Labs
laiks organisma attīrīšanai.
Jācenšas tikt vaļā no kaitīgiem
ieradumiem - smēķēšanas,
alkohola lietošanas.

15. Mēness diena

Garīgie meklējumi un
meditācijas. Šī diena nav
piemērota lielai fiziskajai
slodzei. Jutīga gurnu zona
un muguras lejasdaļa. Varat
atļauties kādu saldu našķi.

16. Mēness diena

23. Mēness diena

Vēlams sākt organisma
attīrīšanas procedūras, iet zāļu
vannā. Nevajadzētu ēst gaļu,
zivis, olas, sēnes. Ieteicams
askētisks dienas režīms un
atturēšanās no seksa.

Jāatturas no alkohola
un gaļas ēdieniem, arī
no pārliekām seksuālām
aktivitātēm. Labāk mierīgi
risināt ikdienas jautājumus.

Dzīves baudīšana.
Dariet to, kas sagādā
itīvas emocijas un rada
Uzturā jālieto
īdiet

29. Mēness diena

Vairojiet dzīvesprieku
un raugieties uz lietām caur
humora prizmu, šī diena jāvada
mierīgi, atslābinoties. Ieteicamas
masāžas, kosmētiskās
procedūras, akupunktūra.

Diena jāpavada mierīgi,
sakārtojot domas vai
meditējot. Vēlama organisma
attīrīšana, badošanās vai
veģetārs uzturs. Noteikti
atsakieties no gaļas, alkohola,
smēķēšanas.

27. Mēness diena

30. Mēness diena

Nav vēlamas peldes un
ūdens procedūras, it īpaši
norūdīšanāsarvēsu ūdeni.
Nevajadzētu nodot asinis.

Skaistuma un gaišuma
diena. Jāvelk skaistas drēbes,
jāēd izmeklēti ēdieni, jādomā
gaišas domas. Sarunās jāieliek
daudz labestības. ■

Jāpievērš uzmanība šķidruma
apmaiņai organismā un
limfātiskās sistēmas stāvoklim.

22. Mēness diena

Pilnmēness - spēcīgākā
Mēness cikla diena. Pret
savu organismu un veselību
jāizturas saudzīgi un ar
mīlestību. Jāsaudzē aizkuņģa
dziedzeris, gremošanas
sistēma, diafragma.

17. Mēness diena

26. Mēness diena

24. Mēness diena
Piemērota diena
meditācijām, filozofiskām
sarunām nelielā
domubiedru lokā un garīgās
pasaules sakārtošanai.
Vēlamas ūdens procedūras
un zāļu vannas.

"Mani, manu dzīvi vada sirds
sajūta. Katra saruna atver jaunu
sapratni, iedod jaunu mirkļa
garšu, piešķir šai dzīvei papildus
burvību.
Katram no mums tieši šobrīd ir
pilnīgi viss, lai dzīvotu laimīgi.
Kopā mums to ieraudzīt ir
vieglāk."

RITA RIEKSTIŅA
Astroloģe, kāršu konsultante, prognožu autore.

Personīgas sarunas par dzīvi, izvēlēm, sajūtām
■*& īstā mirkļa izvēle būtiskiem dzīves notikumiem
Personas raksturojums, potenciāls, talanti
Bērna dzimšanas kartes
analīze, talanti
>•* Partneru
raksturojums
Veselības prognozes
2017. gada individuālais
horoskops pēc dzimšanas
datiem.
www.ritariekstina.lv
\
Tālr.: 29126284
rita.riekstina@gm ail.com

~

MĒNESS Padomi

Gribi būt
skaistaatceries!
KOSMETOLOĢIJA. Barojošas,
mitrinošas, atjaunojošas,
nostiprinošas sejas un
ķermeņa maskas vēlams likt
augošā mēnesī. Attīrošas,
pīlinga, svaru samazinošas
sejas un ķermeņa procedūras,
maskas, ietīšanas un masāžas
vēlams veikt dilstošā
mēnesī. Piemērotākās
zīmes ādas attīrīšanai Vēzis, Svari un Mežāzis,
kopšanai, ādu barojošām
procedūrām - Vērsis, Svari
un Mežāzis.

PIRTS DIENU KALENDARS

Vieglam
garam
un miesas
tīribai
"Vieglu garu!" vēlējums
darbosies, ja izraudzīsieties pirts
procedūrām piemērotu dienu
atbilstoši Mēness kalendāram.
Tad atveldzēsies miesa un
dvēsele. Nepiemērotā diena ejot
pirtī, bus nogurums un pašsajūta
neuzlabosies, var būt pat otrādi.

Pēc Mēness kalendāra mūsu attiecības
a r pirtī iešanu iedalās šādi.
Lieliski pirts prieki izdodas 3., 5., 6., 10., 17.,
21., 24. un 30. Mēness dienā.
► Normāla, gana jauka pēršanās būs 1., 2,
8., 13., 18., 20. un 22. Mēness dienā.
Ne īpaša laba, ne ari slikta - / /., 16., 19.,
25. un 28. Mēness dienā.
Pirts procedūrām nav piemērota 4., 7., 9.,
12, 14., 15., 23., 26., 27. un 29. Mēness diena.
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FRIZIERIS. Labākais laiks matu
griešanai, Mēnesim atrodoties
Vērša, Lauvas, Jaunavas un Svaru
zīmē. Friziera apmeklējumam
nelabvēlīgākais ir Jaunmēness laiks
aptuveni divas dienas pirms un pēc
fāzes, arī Pilnmēness diena nebūs
piemērota. Mēnesim atrodoties
Auna, Vēža, Skorpiona, Ūdensvīra
un Zivju zīmē ieteicams pie friziera
neiet! Krāsojot matus augošā
mēnesī, matu krāsa būs noturīgāka,
dilstošā mēnesī krāsoti mati toni
ilgi nesaglabās. Līdzīgi ir arī ar
skropstu un uzacu krāsošanu. Lai
iegūtu gaišāku toni un balināšanai
piemērots laiks, kad Mēness ir
Dvīņos vai Svaros, sarkanais
pigments sanāks košāks, ja matus
krāsosiet Lauvā vai Strēlniekā,
tumši toņi labāk izdosies Vērsī un
Jaunavas zīmē.

KO D A R ĪT PIRTI
•

1. Mēness dienā vēlamas

pirts procedūras vienatnē. Labs
efekts būs no sejas maskām.
• 2. Mēness dienā pirms pirts
vēlamas sportiskas nodarbības.
Pret pārējo pirts kompāniju jābūt dāsnam, jo - dots devējam
atdodas.
• 3. Mēness dienā vēlamas
karstas pirts procedūras (sau
na), nevajadzētu lietot eļļas.
• 4. Mēness dienā karsēšanās
nav vēlama, varat veikt ūdens
procedūras.
• 5. Mēness dienā viss izdosies
lieliski, varat izmantot visdažā
dākās pirtsslotas. Laba diena
pirts prieku iesācējiem.
• 6. Mēness dienā pēršanās
atjauno organismu.
• 7. Mēness diena nav piem ē
rota pirts priekiem. Nevajadzē
tu doties pirtī skalā kompānijā.
Saaukstēšanās risks.
• 8. Mēness diena laba relak
sācijai. Vēlams pirtī dedzināt
sveces.
• 9. Mēness dienā pirtī iet

MANIKĪRS, PEDIKĪRS. Augošā Mēnesī labāk turēsies nagu laka, arī
mitrinošas un barojošas maskas iedarbosies labāk, dilstošā Mēnesī
labāk veikt ārstnieciskas procedūras. Piemērots ir laiks, kad Mēness ir
Vērsī, Jaunavā un Mežāzī, nepiemērots - Vēzī un Zivīs.
VAKSĀCIJA. Piemērots laiks
dilstoša Mēness fāzē, tam
atrodoties Vēzī, Mežāzī un
Zivīs, nepiemērots - Vērsī,
Lauvā un Jaunavā.

nevajadzētu, darbojas nelāgi
spēki.
• 10. Mēness dienā brīnišķīga
diena visdažādākajām pirts
procedūrām. Šajā dienā labi ne
tikai pērties, bet arī sākt pirts
celtniecību.
• 11. Mēness dienā jāuzmanās
no pārslodzes - tikai vieglu
garu un vieglu masāžu.
• 12. Mēness diena pirts prie
kiem nav vēlama.
• 13. Mēness diena piemērota,
lai pērtos jaukā kompānijā un
veiktu kosmētiskās procedūras.
Organisms atjaunojas.
• 14. Mēness dienā no pērša
nas jāatturas.
• 15. Mēness diena - pilnmē
ness. Nav labs laiks pirtij un
ūdens procedūrām.
• 16. Mēness diena pirtij
neitrāla.
• 17. Mēness diena lieliska
mīlas priekiem pirti. Paliks
atmiņā ilgi!
• 18. Mēness dienā pirti labi
attīrās āda.
• 19. Mēness diena neitrāla.

• 20. Mēness diena der pirts
priekiem un muguras dziedi
nāšanai.
• 21. Mēness dienā vēlams
pērties jaukā, tīkamā kom pā
nijā.
• 22. Mēness dienā pirts ri
tuālā jāievēro senču tradīcijas.
Varat pirtī zīlēt nākotni.
• 23. Mēness dienā pirtī
nevajag doties skaļa kompānijā.
Dedziniet sveces.
• 24. Mēness dienā pirtī
pašsajūtu uzlabos masāža, bet
nevajadzētu lietot aromatizatorus.
• 25. Mēness diena pirts pro
cedūrām neitrāla.
• 26. Mēness dienā pirts nav
vēlama.
• 27. Mēness dienā - mazāk
tvaiku, vairāk ūdens. Meditējiet,
ieklausieties sevī, savā intuīcijā.
• 28. Mēness diena neitrāla.
• 29. Mēness dienā pirtī iet
nevajadzētu.
• 30. Mēness dienā viss
izdosies lieliski. Nevajag lietot
aromatizatorus.
2016 PATIESĀ DZiVE
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SLAIDA AUGUMA KALENDĀRS

Ēd un tievē

au izseni cilvēki periodiski ievēroja
gavēņus, vairākumā reliģiju
tā ir viena no garīgās prakses
sastāvdaļām. Ari mūsdienās
mediķi, lai nostiprinātu un
atjaunotu veselību, iesaka
periodiski ievērot atslodzes
dienas. Atslodzes dienas pēc
Mēness kalendāra ir efektīvākas, jo
balstās uz pārmaiņām cilvēka organismā
atkarībā no Mēness stāvokļa. Atslodzes
dienas vēlams sākt divpadsmit stundas
pirms Mēness fāžu maiņas un darīt to
pakāpeniski.

J
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Un tagad pats interesantākais - vai
varat iedomāties, ka var ēst, cik gribas, bet
nepieņemties svarālTas ir iespējams. Mēness,
riņķojot ap Zemi, šķērso divpadsmit zodiaka
zīmes, kuras iedalās četrās stihijās - uguns
(Auns, Lauva, Strēlnieks), gaisa (Dvīņi, Svari,
Ūdensvīrs), ūdens (Vēzis, Skorpions, Zivis) un
zemes (Mežāzis, Vērsis, Jaunava). Atbilstoši
šīm stihijām organisms labāk pārstrādā kādu
no uzturvielu grupām.
Olbaltumvielas - liesas gaļas un piena
produkti, jūras veltes, olas, pākšaugi, sēnes,
sēklas, rieksti - uguns stihija.
Ogļhidrāti - graudaugu produkti

(maize, putras, makaroni, rīsi, kukurūza),
kartupeļi, pākšaugi, dārzeņi, augļi,
ogas, medus, saldumi, arī konditorejas
izstrādājumi, var atļauties kādu kūciņu ūdens stihija.
Tauki - eļļas, sēklas, rieksti, avokado,
olīvas, treknāki piena izstrādājumi (sviests,
krējums) - gaisa stihija.
Sāls - mērenās devās nekaitēs - zemes
stihija.
Ja ielāgo šo stihiju priekšrocības,
attiecīgajā dienā drīkst atļauties vairāk
ēst konkrētos produktus, jo organisms
uzņemtās kalorijas lieliski pārstrādās.

Ar attiecīgu krāsu norādītajās dienās var
droši uzturā lietot ēdienus, kas bagātīgi ar
konkrētajām sastāvdaļām, bet liekais svars
neradīsies.
■ OLBALTUMVIELAS - liesa dzīvnieku un
putnu gaļa, jūras veltes un visu veidu zivis, piena
produkti, olas, pākšaugi, sēnes, sēklas un rieksti.
■ OGĻHIDRĀTI - dārzeņi, augļi, ogas, medus,
graudaugi (rīsi, griķi, auzu pārslas u. c.), labības
produkti (maize, bulciņas u. c.)( arī kartupeļi.
■ TAU Kl - sviests, eļļa, uzturs ar augstu taukus
saturošu līmeni.
■ S Ā L S - mērenās devās nekaitēs.

A A ts lo d z e

•

Jau n s D A u g o šs

O

P iln s

C

D ilsto šs
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ASTROLOĢIJA Un veselība

VESELĪBAS KALE]V
JANVĀRIS

Kalendārā ieteiktais ir
pamats labvēlīgākam vai
nelabvēlīgākam laikam, ko
vēlams ņemt vērā, veicot
veselībai, pašsajūtai
vai skaistumam
paredzētas
manipulācijas.
Attiecīgajās dienās,
kas kalendārā
atzīmētas ar
sarkano joslu,
ķermeņa
/
/
zonas ir vairāk
saudzējamas,
ar zaļo
/
krāsu parādīti
manipulācijām
ieteicamākie
datumi.
Zodiaka zīmē esošais Mēness
ietekmē ne tikai attiecīgu
ķermeņa dalu, bet arī kādu
orgānu sistēmu kopumā.Tomēr,
ievērojot arī šo kalendāru, ikviens
var parūpēties par optimālo
rezultātu ārstējoties, uzlabojot
pašsajūtu un fizisko daili.

g
E
Ē
t
5
g
£

Mēness zodiaka zīmē

Ķermeņa daļa

T

Galva-smadzenes, ads, ausis,deguns,zobi
Kakls- rikl«,balsene, mandeles,vairogdziedzeris
Pted. rokas, rokuprksū, lāpstiņas, elpošanassistēma—plaušas, traheja, bronhi
Krūškurvis, ribas, kiūtis,gremošanasorgāni—kuņģis, baribasvads
Mugura, sirds,diafragma
Vēders, zarnas, naba
Jostasvieta, nieres
Krusti, iegurnis, dzimumorgāni,taisnāzarna unanālāatvere, urinpūslis
Asteskauls, augšstilbi
Ceļgali, kauli,āda
ApakšstSbi,poOtes,vēnas
Pēdas, kāju pirksti

AUNS
VĒRSIS
IC DViŅI
S VĒZIS
Sl la u v a
lļ$ JAUNAVA
£ SVARI
Ifl. SKORPIONS
j? s tr ē ln ie k s
MEŽĀZIS
~ ŪDENSVĪRS
H ZIVIS
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Spēcīgs

Jutīgs

JŪLIJS
Spēcīgs

Jutīgs

FEBRUĀRIS

Spēcīgs

Jutīgs

AUGUSTS
Spēcīgs

Jutīgs

DĀRS 2017. GADAM
MARTS

Spēcīgs

APRĪLIS

Jutīgs

Spēcīgs

Jutīgs

MAUS

Spēcīgs

Jutīgs

14,15

JŪNIJS

Spēcīgs

Jutīgs

3,4,5,30

16,17

i

12,13,14

18,19,20

21’2ļ

17,18,1

14,15,16

23,24,25

17,18

23
Sl

1 ,2 8 ,2 9
2 ,3 ,4,30,31

19,20,211,28,29
2,3,4,30,31

£Ļ

13 ,1 4 ,1 5
16,17

1 8 ,1 9 ,2 0

,4,30,31
,2,28,29

SEPTEMBRIS
Spēcīgs

Jutīgs

OKTOBRIS
Spēcīgs

Jutīgs

NOVEMBRIS
Spēcīgs

Jutīgs

DECEMBRIS
Spēcīgs

Jutīgs

18,19
20 , 21,22

16,17,18

14,15

H

3,4,30,31

£ļ

1 1 ,1 2 ,1 3
Kalendāra autore - astroloģe un psiholoģe Žanete Korde.

3,4,30,3

5,6

14,15
16,17

12,13

* Kalendārā attēloti labvēlīgākie un mazāk labvēlīgie datumi.
2016 PATIESA DZlVE
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PROGNOZES Ķīniešu horoskops

Sagaidam Uguns Gaili!
Interese par ķīniešu metafiziku Līgai Pommerei
radās pirms sešiem gadiem, kad, kā viņa pati smej,
atnāca kāds dzīvnieks, kas draudēja izjaukt viņas
ģimeni. Tā viss ari sākās - vispirms studijas pie Lindas
& īga Pom mere,
^
ķīniešu
Meškovas, kas sabiedribā pazīstama kā klasiskā fenšui
m etafizikas
k o n su lta n ti konsultante, tagad studijas Krievijā pie atzītas austrumu
gudribu speciālistes Lizas Liu. Līga Pommere ar prieku atsaucās uz
lūgumu Patiesās Dzīves lasītājiem pastāstīt par gaidāmo Gaiļa gadu,
jo kas gan var būt interesantāks par cilvēka un dabas kopsakarību
meklēšanu. It īpaši, ja tas nes gandarijumu, ka kādam var palīdzēt
saprast vajadzīgo virzienu dzīvē.
30
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rakais un
brāzmainais
Pērtiķa gada
skrējiens tuvojas
izskaņai, drīz
varēsim atvilkt
elpu. Kāpēc tik
traki ir nācies
brāzties pa dzīvi?
Tāda ir Pērtiķa daba, bet arī dabā ir vieta
Pērtiķim. Un visiem citiem
dzīvniekiem.

Pēc Pērtiķa ķīniešu horoskopā nāk
Gailis. Mūsu dzīvē sāk virmot enerģijas,
strāvas vai dabas ritmi, kādi tie ir rudenī
no 7. septembra līdz 6. oktobrim.
Mazlietiņ atelpas. Viss daudzmaz
apdarīts, lauki novākti, aparti un apsēti.
Plaukti dažādu burku un burciņu
pārpilni. Tējas sažāvētas vai buntītēs
piekārtas žūst un smaržo. Gan vecākiem,
gan bērniem skolas sākuma^tress ir

Pērtiķis sagrāba,
Gailis izvērtē
Pērtiķis dabā
atbild par rudenīgo
laikposmu no 7. augusta
līdz 6. septembrim.
Lauksaimniekiem tad ir
trakais ražas novākšanas
laiks - te līst lietus, kad
netiek uz lauka, te - jauka
saulīte, kad jārauj no
agra rīta līdz vēlai naktij.
Jārok kartupeļi, jāvāc
labība, jāuzar, jāiesēj...
Personīgajā mazdārziņā
viss arī nogatavojies tomāti siltumnīcā, gurķi
uz lauka, dažai labai
saimniecei vēl paprika,
baklažāni, ak! - baziliks
tūlīt pārziedēs - jātaisa
ar steigu pesto.Tik
pazīstama sajūta, vai
ne? Kad jāķer un jāgrābj
viss uzreiz-jām arin ē,
jāsāla, arī par skaistumu
un veselību jādomā pelašķi tējai jāpalasa,
kliņģerītes kāju vannām...
Tad vēl labvēļi sociālajos
tīklos lielās ar baraviku
kalniem - kur mani
gumijas zābaki! - nu jājož
uz mežu. Ja esat jaunie vecāki - ak,
kungs! Skola sākas! Jāpērk bērnam
drēbes, zīmuļi un krāsas, jauns
telefons, jauna planšete... Pirmā skolas
diena - puķes, drēbes, frizūra, darbā
brīvs jādabū, jānosvin! Trakums vien!
Tāds ir Pērtiķis, kas simbolizē rudens
sākumu. Jāsaka gan - katrs sezonas
sākuma dzīvnieks vienmēr ir ļoti ātrs,
straujš un kustīgs. Ķīniešu metafizikā
to sauc par Pasta zirgu - tas ir laiks, kad
tik strauji jātraucas, ka pasta stacijās
steidzīgi jāmaina zirgi, lai visu pagūtu.
Nākamais sezonas mēnesis vienmēr ir
Persika tik skaisti tas tiek nodēvēts. Jo
Persika zieds nozīmē - laiks apstāties,
priecāties, baudīt, mīlēt.

vajadzēja to mantu tev vai ne. Gailis?
Gailis - Es varenais - viņš savicina
spārnus, izgriež lepni krūtis, tas ir kārtīgs
saimnieks savā vistu kūtī. Skaists ar
vizmojošām, lāsumainām astes spalvām.
Izvēlīgs, kurš ar aso knābi precīzi māk
paķert no zemes nepieciešamo graudu.
Un Gailis dabū visu, ja būs vajadzība kārtīgi ar nagiem zemi izkašņās
centimetru pa centimetram. Allaž jācīnās
par katru graudu, tāpēc
Gailis daudz strādā. Kā
arī aizstāv iegūto - kurš
gan nebaidās no Gaiļa
asā knābja? Taču viņa
agresija ir mānīga - bieži
gadās, ka aiz tās slēpjas
nepārliecinātība
pašam par sevi.
Dažreiz tik ļoti noticam
Gaiļa pompozajiem
plāniem, bet beigu galā
izrādās - tās bijušas tikai
pilis mākoņos!
Gailis ir meistars
izvēlēties. Gailis ir meistars
izbaudīt, paprovēt, sagaršot.
To nu nenoliegsi. Ja kaut kas
vēl nav likts uz kārā zoba,
nākamais - 2017. gads - būs
īstais gads, kad to darīt.
Atcerēsimies - viss jau salikts
burkās un pa plauktiem - ta
gad tikai baudīšanas vaina.
Gailis runā to, ko
domā, tieši un atklāti.
Rudenī koki zaļo
vienveidību nomainījuši
pret krāsām, un mēs
precīzi varam redzam,
kur nodzeltējusī liepa,
kur sarkanīgā kļava. Viss
uzskatāmi un precīzi.
Gailis zina visu jauno. Kas
augstu sēž, tas tālu redz.
Tāpēc - ja kaut kas nav
zināms, jautājiet viņam.
Vēl esiet gatavi - visu ko Pērtiķa gadā
esam sagrābuši, Gaiļa gadā pētīsim
un domāsim par tā nepieciešamību.
Tas būs inventarizācijas laiks - kas
tad īsti mums bija un kas ir vajadzīgs.
Tāpēc esiet skubināti bez žēlastības
atvadīties no nevajadzīgā ak, es
kādreiz notievēšu plauktiņa. Jābrīdina visam jauniegādātajam būs maza
ekscentriskuma piedeva.
Tātad - 2017. gadā beidzot
sapratīsiet, kādā īsti pulciņā bērnu sūtīt.
Pērtiķa gadā viņš noteikti ir pierakstīts
gan zīmēt, gan aust, gan klavieres spēlēt
un vēl hokeja nūju vicināt. Varēsim
izvēlēties, kādus kursus (dzīvi, darbu,
partneri utt.) paši patiesi gribētu, nebūs

FOTO: SHUTTERSTOCK

Trakais un brāzmainais Pērtiķa gada
skrējiens tuvojas izskaņai, drīz varēsim
atvilkt elpu. Kāpēc tik traki ir nācies
brāzties pa dzīvi? Tāda ir Pērtiķa daba,
bet arī dabā ir vieta Pērtiķim. Un visiem
citiem dzīvniekiem.
rimis, jau aprasts ar skolas disciplīnu un
kārtību. Laiks pacelt acis un ieraudzīt
vēl pēdējo rudens brīnumu. Kādu rozi,
kas plaucē vēl pēdējo ziedu, nosarkušu
kļavas lapu, rudens saules rietu. Dziļi
ievelkam elpu, ieelpojam, izbaudām
rudeni. Saprotam, ka vasara beidzas,
tūlīt, tūlīt kļūs auksts. Vēl pēdējais pikniks
rudenīgajā dārzā, vēl izbaudām pēdējās
rudens krizantēmas smaržu ar smeldzīgu
melodiju fonā. Skaistums, skaudrums,
mazliet kaut kā žēl...
Lūk, tādas arī būs vibrācijas Gaiļa
gadā. Austrumnieki ir precīzi ieraudzījuši
un piedēvējuši dabā notiekošos
procesus attiecīgam dzīvniekam. Pērtiķis
bija visu uzreiz ķerošs un grābjošs,
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Esot labai ugunij, no
metāla var izveidot
brīnumu lietas.
Ja uguns ir par
spēcīgu, no metāla
čiksvien paliks. Kā
notvert īsto mirkli,
īsto sajūtu, lai zinātu,
cik daudz tās uguns
nepieciešams...
svaidīšanās pa labi un kreisi, lai palūrētu
vēl uz augšu un aizmuguri. Varbūt kaut
kā sametīsies žēl, bet neko darīt - Gailis
prasa skaidrību it visā. Izvēlēties un
aizstāviet savu pozīciju! Bet galvenais mēs varam mīlēt! Nē, šīs nebūs nekādas
maigās pavasara attiecības, kas plaukst
martā, nebūs krāšņās, ar rozēm,
restorāniem un lepnām mašīnām, kas
uzplaukst jūnijā, šīs būs skaudras un
griezīgas kā pēdējais rudens zieds,
kas necerot, negaidot uzplaucis.
Kā piesauktā četrdesmitgadnieku,
piecdesmitgadnieku vai kāda vēl tur
krīze, kad tiek pacelts karogs - es taču
esmu vēl jauns!

Kāds būs Gailis?
Ne mazāk svarīgi zināt, kāds tad būs
Gailis. Kā to saprast?
Pasaulē ritmiski mainās jautājumi
un uzdevumi. Gados, kas beidzas ar
četri un pieci, ir Koka tēmas.Tās paredz
radošumu, kreatīvas idejas, izaugsmi.
Gados, kas beidzas ar seši un septiņi,
valda Uguns. Tie ir spilgti pasākumi,
olimpiādes, sacensības, arī ideoloģiskas
un citas sprādzienbīstamas tēmas. Gadi,
kas beidzas ar astoņi un deviņi, nes sevī
Zemes smagumu un nopietnību. Gadi,
kas beidzas ar nulli un viens, ir Metāla
gadi, un tas ir tiešums, precizitāte,
bezkaislīgums, likumi, struktūra. Gadi,
kas beidzas ar divi un trīs, ir Ūdens gadi,
tā ir komunikācija, sarunas, kaislības,
kustīgums.
Vēl kāds nopietns parametrs. Iņ
un jan. Iņ satur sevī pasīvo, sievišķo
enerģiju, jan - vīrišķo, aktīvo. Līdz ar to
jan gados viss ir spilgtāks, pamanāmāks,
iņ gados - klusināts, ne tik izteiksmīgs.
2017. būs iņ Uguns Gaiļa gads.
Ko tas nozīmē? Visas aktualitātes un
sarunas vairs netiks kārtas pie lielā
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zvana vai izliktas prožektoru gaismā kā
Pērtiķa gadā, bet tiks izrunātas klusāk,
tuvu draugu pulkā, tā teikt, sveču
gaismā un mūzikas pavadībā. Pieaugs
dažādas kustības, cilvēki tieksies
apvienoties domubiedru pulciņos, lai
intīmākā gaisotnē apspriestu katram
svarīgas lietas. Vai tā būtu mode, likumi,
politika - tribīnes netiek paredzētas.
Jāteic gan - iņ Ugunij ir divējāda daba.
It kā maza liesmiņa, ko naktī knapi
redz. Esat taču mēģinājusi iekurināt
ugunskuru? Savācam mežā žagarus,
piemetam sausu zāli, piešķiļam
sērkociņu. Nedeg, dziest. Pieliekam vēl
žagarus, zāli, atkal aizkurinām... Nu lēni,
lēni iedegas. Palēnām kvēlo un deg.
Taču pēkšņi spēcīga vēja pūsma, vēl
klēpis sausu zaru, un uguns jau liesmo
pāris metru augstumā. Tā tikai liekas,
ka iņ ir sievišķīga un vāja, īstenībā tā ir
spēka un uguns pilna enerģija.Tāds arī
gaidāms gads - palēnām var iedegties
arī liela un spēcīga liesma, arī ļoti
vērienīgas idejas ar lieliem mērogiem,
kas pārņems daudzu prātus.
Gads nebūs viegls. 2017. ir Uguns
Gailis, bet Gailis satur arī metāla
elementu. Metāls Ugunī kūst un
pārveidojas. Esot labai ugunij, no
metāla var izveidot brīnumu lietas. Ja
uguns ir par spēcīgu, no metāla čiks
vien paliks. Kā notvert īsto mirkli, īsto
sajūtu, lai zinātu, cik daudz tās uguns
nepieciešams... Tāpēc uzmanību tiem,
kam dzimšanas kartē ir daudz uguns
stihijas, - var pārdegt, var ciest sirds, var
ciest āda.

Ko Gailis sola citiem
dzīvniekiem?
Pēc ķīniešu metafiziķu dzīves
izpratnes - kad piedzimstam, mums
rokās ieliek četras pavadiņas. Katrā
pavadiņā viens dzīvnieks. Un tā mēs
visu mūžu staigājam pa dzīvi ar saviem
četriem dzīvniekiem. Viens atbild par to,
kādā stundā esam dzimuši, otrs - kurā
dienā, trešais - kurā mēnesī, ceturtais kurā gadā cilvēks ir piedzimis. Ja šie
iegūtie dzīvnieki ir draudzīgi savā
starpā, piemēram. Tīģeris, Cūka, Trusis
un Kaza, tad dzīve būs priecīga un
jauka, kamēr neatnāks kāds gads, lasi
- dzīvnieks, kurš kaujas ar savstarpēji
mīlīgo četrotni. Var būt arī gluži pretēji
- gada dzīvnieks klusi iet blakus, bet
kāds no četriem savējiem raujas uz
nepatikšanām.
Katrs no mūsu dzimšanas brīža
dzīvniekiem atbild par attiecīgu
izturēšanos.
Bet nu par visu pēc kārtas. Kā jutīsies

Gaiļa gadā mums pazīstamie divpadsmit
dzīvnieki. Ir pienācis 2017. gads, u n ...

Žurka
(1924,1936,
1948,1960,1972,1984,
1996)
Izveicīgā, gudrā un kaislīgā Žurka
pēc aktīvās darbības iepriekšējā gadā ļoti
gribētu uzpucēties un mazliet atpūsties.
Viņai ir sava izpratne par modi, viņa ir
eleganta un šarmanta arī savā pelēkajā
krāsu paletē.Taču Gailis rauc degunu - kā?!
Nekādu krāsu, nekāda spožuma?! Tāpēc
nejūtas īsti Žurka savā ādā arī šogad. Pārāk
griezīgi Gailis izsaka savus piedāvājumus,
pārāk krāšņas rotas un apģērbu liek vilkt.
Tas Žurkai nepatīk, jo, klausot Gaili, tā
kļūs pamanāma, un tas viņai, pusnakti
un tumsu mīlošai, izsauc uztraukumu. Arī
Gaiļa skaudro, pat pompozo mīlu Žurka
nepavisam nesaprot. Var taču vienkārši
un kaislīgi, kāpēc nepieciešams tik daudz
spoža trokšņa! Arī visus sakrātos labumus
Gailis liek vilkt saulītē un lielīties, kas nav
raksturīgi Žurkai, jo viņa mīl dalīties tikai
ar savējiem, ar tiem, ko ir iemīlējusi. Nu
nē - šis nav Žurkas labākais gads. Emociju
pārpilnā Žurka sliktākajā gadījumā var sākt
iemest sīvo un nebūt izvēlīga attiecībās.

Vērsis
(1925,1937,1949,1961,
1973,1985,1997)
Darbu mīlošais Vērsis, kas vienmēr
gatavs grūti un pamatīgi strādāt un
nesūdzēties par dzīvi, strādās pamatīgi

arī šogad. Ne jau pirmo reizi. Tikai
šogad kaut kāds tur Gailis dos vadošus
norādījumus, stāstīs, kas un kā jādara.
Piecietīsim arī to, Vērsi tik viegli no
līdzsvara neizsitīsi. Ja Vērša gadā
dzimušajam cilvēkam ir laba metāla
stihija, labas ziņas - gaidāmi komerciāli
panākumi. īpaši izmantojot gudrās
Čūskas dienas un stundas (kas tas ir - par
to mazliet vēlāk tiks skaidrots). Ja metāla
stihija nelabvēlīga, var gadīties, ka Vērsis
attapsies, kad pustīrumu būs uzaris kāda
cita labā. Vērsim jāuzmanās no kaulu
lūzumiem un problēmām ar ādu.

Gaiļa saimniecībā - asas un griezīgas
restes priekšā. Kur vien tipini, ass un
nedraudzīgs - nelien! Emocionālu
pārdzīvojumu gads. Kur tādā dzīvē
domāt par bagātības vairošanu! Stress
stresa galā - kā viņš ar mani runāja? Ko
viņš teica? Kāpēc tā darīja? Visas radošās
idejas tiek apcirstas saknē - dodiet
kalkulāciju un precīzus aprēķinus,
nefantazējiet neko lieku! Trusim šogad
sāp dvēsele. Varbūt viņš iekļūs kādās
preses lappusēs, varbūt kļūs populārs
savu draugu lokā kā maigs un pūkains
cietējs...

Pērtiķis bija apburts ar viņas šarmu,
viņa varēja prasīt visu, ko vēlas, - gan
to, gan šito. Gailis papildus piešķirs
asumu viņas stratēģiskajām spējām,
uzinstalēs precīzu intuīciju, lai lokanā
daiļava paņemtu no iepriekšējā gada
visvajadzīgāko un nepieciešamāko.
Čūska droši var asināt spalvu un rakstīt
romānus, vārdi būs trāpīgi un daiļskanīgi.
Var krāšņi demonstrēt modes - Gaiļa
aksesuāri ir tieši viņai radīti. Biznesā
veiksme, var atrast kompanjonu, kas
mācēs iznest uz sabiedrības mēles
Čūskas spožumu.

Tīģeris
(1926,
1938,1950,
1962,1974,
1986,
1998)
E n e r ģ is k a is

laiza brūces pēc
cīņas ar Pērtiķi.
Pareizi vien

Zirgs

A
nākamajā Suņa
gadā viņš atkal
varēs doties savās cīņu
takās un uzvaras gājienos.
Tīģeris pēc būtības ir
vientuļnieks, savukārt
Gailim patīk pulcēt ar sevi cilvēkus
un veidot komandu. Lai to vadītu,
dodot pavēles, kā labāk pelnīt naudu.
Lai pēc tam gozētos slavas saulītē un
gaidītu uzslavas.Tīģerim tas ir lieki, viņš
tāpat zina, kā taisāms bizness, tāpēc šis
parausta plecus un, neizprotot Gaili, lēnā
mierā dodas savās gaitās.

Trusis/
Kaķis

|

(1927,1939,1951,
1963,1975,1987,1999)
Draudzīgais, maigais un izveicīgais
Trusis šogad ir apdraudēts. Gaiļa asais
knābis ir par skarbu un bīstamu viņa
maigajai būtībai. Trusis māk jauki un
mīļi iespraukties it visur, bet te - kā jau

*

Pūķis

(1928,1940,1952,1964,
1976,1988)

Krāšņais, optimistiskais,
dzīvespriecīgais Pūķis beidzot ir
sagaidījis gadu, kad var no sirds
izmantot savu magnētisko pievilcību.
Kopā ar Gaili viņi ir lieliska stāstnieku
komanda, viņi apbur ar savu klātbūtni
jebkuru kompāniju. Precīzi dialogi,
krāšņi epiteti - visi paliek ar mutēm
vaļā, klausoties viņu piedzīvojumus.
Izmantojiet šo pāri reklāmā! Izmantojiet
saviesīgos pasākumos! Viss notiks,
garlaicīgi nebūs nevienam. Viņi'ir tik
perfekti savā lidojumā, ka neviens nevar
atšķirt - fantāzija vai īstenība, mistika vai
patiesība. Jā! Pūķim aktīvs un enerģisks
gads. Vienīgi padoms dāmām un
kungiem - ja satiekat tādu Pūķi/Pūķeni,
lūgums saglabāt vēsu galvu. Tiesa, viņš/
viņa ir apburoši eksemplāri, bet domā
galvenokārt tikai par savu
labumu.

Čūska
(1929,1941,
1953,1965,
1977,1989)
Arī skaistajai,
gudrajai, analītiskajai
Čūskai šogad veiksies. Jau

(1930,1942,1954,
1966,1978,1990)
Ambīciju pārpilnais Zirgs pārāk
nemīl krāšņo krūtežu izspīlējušo Gaili.
Abi ir emocionāli, tāpēc 2017. gadā var
iet spalvas un pakavi pa gaisu. Gailis
tik komandē, instrukcijas birst kā no
pārpilnības raga, uzdevumu blāķi nevis
plok, bet rodas arvien no jauna. Kādā
brīdī Zirgam var likties, ka viņam tiek
uzkrauts pārāk daudz. Daudz par daudz!
Un viņš sacelsies pakaļkājās, nokratīs
važas un aizauļos projām. Gaiļa gads
liks izvēlēties Zirgam, ko tad īsti šis grib.
Pārāk daudz uguns, pārāk
daudz kaislību virmos
gaisā. Kūpēs dūmi un
putekļi.
mjm-ģmis

Kaza
(1931,1943,1955,
1967,1979,1991)
Vienmēr izdevīgumu
redzošā Kaza šogad
Ļ,
mazliet piebremzēs, fiļf
^
Tas, ko saka un
_
piedāvā Gailis,
MHŠf
ir par kliedzošu,
p jk
par pārgalvīgu.
Viņa ir mazliet
konservatīva,
"
nogaidoša. Viņai
nepieciešama droša
taciņa, viņa vēl padomās,
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Pērtiķis
ar Gaili
j
ir uz vienu roku.
Turpinās viņa
skrējiens pēc
panākumiem,
viņi abi ir uz viena
viļņa. Abi saprotas
no pusvārda,
gatavi valdīt pār šo
naudas pasauli.
vai vērts. Palēnām izspriedīs, kā labāk,
kā gudrāk. Viņa nekad nerunās tik asi
kā Gailis. Savu pretinieku Kaza parasti
uzvar, skatoties ar savām naivi valgajām
acīm, bet Gailis tā īsti Kazai netic. Ko
nu? Pagaidīsim labākus laikus. Kaza ir
kā labs spēlmanis - vienmēr nogaidīs,
līdz perfekti izspēlēs savu sievišķības un
nevainības kārti. Labāk kaza, bet drošībā
un labklājībā.

pieciem uzņēmumiem uzreiz. Nekas nav
par grūtu. Noteikti ir jāstrādā, jākustas. Ja
nebūs ko darīt, sagrūs puspasaules. Tik
daudz enerģijas ir Pērtiķī. Kam daudz, tas
drīkst būt izšķērdīgs.

Gailis

( 1921, 1933, 1945,
1969, 1981, 1993)

pa prātam. Malku vajag sakrāt, ziema
būs barga, bet - nē, šis tik sēž, tracina
pagalmu un sumina dzīvi. Nemaz
nerūpējas par mājām. Suns jau kādu
brīdi var aizrauties ar Gaiļa izrādi,
bet - skat! - jau zagļi klāt, jo Suņa nav
mājās. Jābūt uzmanīgam šajā gadā.
Suns parasti jūt sliktus cilvēkus, viņam
ir laba oža, bet šajā gadā tā apmaldās,
nojūk. Var sanākt misēkļi. Tāpēc Suns
alkst mieru un klusumu, lai kārtīgi pildītu
sarga uzdevumu, bet kas tev to deva košais spalvu kušķis plātās un traucē.
Grūts gads.

1957,

Gailis jūtas perfekti, kad ir viens
savā vistu kūtī. Bet nu ir traki - uzradies
vēl viens. Gailis pats un Gaiļa gads. Un iet
vaļā cīniņš - kurš kuru! Daudz ambīciju
tādam cilvēkam, daudz gribēšanas
pierādīt. Jo Gailis vienmēr ir vislabākais,
visgudrākais - tas ir pats par sevi
saprotams. Bet te - jācīnās par vietu
zem saules. Kā sadzīvot diviem bosiem?
Vienam laba gaume, otram arī, abi mīl
baudīt, un božas abi divi visu gadu.
Konkurence, rīvēšanās, ķildošanās. Ne tā
labākā sajūta. Gaiļa cilvēks uz dzīvi var
reaģēt šogad samērā agresīvi. Dažreiz,
ja sieviešu kolektīvā strādā viens pats
vīrietis, nereti tas ir tiešām Gailis, viņš
var izvērsties un izrādīt savas spožās
spalvas. Ja šogad kolektīvā ienāks jauns
darbinieks, pārējiem būs krāšņa izrāde.

Cūka

( 1923, 1935, 1947,
1959, 1971, 1983, 1995)
Omulīgā miera mika Cūka, pati par
sevi gudrs un dzīvespriecīgs dzīvnieks,
jūtas sagurusi pēc aizvadītā - 2016. gada. Skauž, skauž Pērtiķim, ka Cūka
tikpat gudra kā viņš. Ar samazgām un
nepatiesībām Pērtiķis aplējis Cūku, par
ko Cūka cieš ar lielo, lādzīgo sirdi.Tāpēc
šogad var iekrist pesimismā. Boikotēt to
dzīvi, ielīst siltā gultā ar kaut ko garšīgu
pie vaiga un ārā nenākt. Nu tik traki jau
nav! Cūkai jāsaņemas,
tāpēc lūgums - noteikti
aiciniet viņu bariņā. ■

Pērtiķis
(1920, *1932,1944,1956,
1968,1980,1992)
Traki izlēkājies, Pērtiķis ar
Gaili ir uz vienu roku. Turpinās viņa
skrējiens pēc panākumiem, viņi abi
ir uz viena viļņa. Abi saprotas no
pusvārda, gatavi valdīt pār šo naudas
pasauli. Joprojām kustībā, joprojām
dzenas pēc panākumiem. Šis ir viņa
laiks. Vienmēr gatavs ķerties pie lietas.
Pērtiķis arī šogad zina, ko un kā vajag
darīt. Metas iekšā jebkurā procesā,
rada novatoriskas lietas, administrē pa
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Suns

( 1922, 1934, 1946,
1970, 1982, 1994)

1958,

Pesimistiskajam mājas sargam
Sunim Gaiļa spožais uznāciens nav īsti

Daudz ambīciju
tādam cilvēkam,
daudz gribēšanas
pierādīt. Jo Gailis
vienm ēr ir vislabākais,
visg ud rākais-tas
ir pats par sevi
saprotams.

lzlasījāt?Tas labi.Tagad zināt, kā jutīsieties, izejot sabiedrībā. Šis irgada raksturojums sociumā.
Jo jaunāks cilvēks (aptuveni līdz 25 gadiem), jo precīzāk un plašāk atbildīs prognozētais.
Tiem, kas vecāki par 25 gadiem, jālasa tā dzīvnieka gada apraksts, kas atbilst viņa dzimšanas
mēnesim, tas ieskicē gan pašsajūtas dominantes, gan ilustrē kopainu darbavietā.

TĀTAD

FOTO: SHUTTERSTOCK

► Tīģera mēnesis no 4. februāra līdz 4.
martam.
► Truša mēnesis no 5. marta līdz 3. aprīlim.
► Pūķa mēnesis no 4. aprīļa līdz 4. maijam.
► Čūskas mēnesis no 5. maija līdz 5.
jūnijam.
► Zirga mēnesis no 6. jūnija līdz 6. jūlijam.
► Kazas mēnesis no 7. jūlija līdz 6.
augustam.
► Pērtiķa mēnesis no 7. augusta līdz
6. septembrim.
► Gaiļa mēnesis no 7. septembra līdz
7. oktobrim.
► Suņa mēnesis no 8. oktobra līdz
6. novembrim.
► Cūkas mēnesis no 7. novembra līdz
5. decembrim.
► Žurkas mēnesis no 6. decembra līdz
4. janvārim.
► Vērša mēnesis no 5. janvāra līdz
4. februārim.
Skaidrībai - piemērs. Esat dzimuši Pūķa
gadā un Truša mēnesī. Ko notā secināt?
Gaiļa gadā, izejot sabiedrībā, jutīsieties
vienkārši brīnišķīgi, bet, esot darbavietā,
nebūs tik skaisti. Kāds sagādās emocionālas
problēmas. Vai atkal - ja esat dzimuši Vērša
gadā un Čūskas mēnesī, tad, atnākot Gailim,
gan darbā, gan sabiedrībā paveras lieliskas
komerciālas izdevības. Par šo cilvēku varētu

teikt - visiem kļūs redzams, cik čakli un
nenogurdināmi viņš māk strādāt, viņam
ir analītisks prāts, kas nozīmē - Gaiļa gadā
viņš var beidzot realizēt savu talantu
iespējas.
Nākamais dzīvnieks raksturo jūsu
attiecības ar bērniem. Šis dzīvnieks tiek
noteikts pēcjūsu dzimšanas stundas.

Meklējam savējo!
► 23.30-1.30 Žurkas stunda
► 1.30-3.30 Vērša stunda
► 3.30-5.30 Tīģera stunda
► 5.30-7.30 Truša stunda
► 7.30-9.30 Pūķa stunda
► 9.30-11.30 Čūskas stunda
► 11.30-13.30 Zirga stunda
► 13.30-15.30 Kazas stunda
► 15.30-17.30 Pērtiķa stunda
► 17.30-19.30 Gaiļa stunda
► 19.30-21.30 Suņa stunda
► 21.30-23.30 Cūkas stunda
Lūk, trešais personāžs - ķīniešu
horoskopa dzīvnieks, kas raksturos cilvēka
attiecības konkrētajā gadā ar bērniem.
Atkal - piemērs, lai vieglāk izprast.Teiksim,
jūsu gada un mēneša dzīvnieks lieliski
sadzīvo ar Gaili, bet stundas dzīvnieks uzrāda
- attiecības ar bērniem nebūs tik gludas.

Tas nozīmē - esiet gatavi, ka ģimenē būs
jāiegulda vairāk spēka, laika, lai atrisinātu ne
vienu vien nepatīkamu jautājumu.
Bet kā ar partnerattiecībām? Tas
interesē daudzus. Te bez konsultācijas pie
ķīniešu metafizikas speciālista neiztikt, jo
šī sadaļa ir ceturtā - dienas dzīvnieka, kurā
esat dzimuši - kompetencē. Var, protams,
meklēt internetā bazi kalkulatoru un tikt
skaidrībā paša spēkiem.
Ja atrodat, ziniet - šogad par attiecībām
un mīlestību īpaši priecāsies jan Ūdens
Pūķa dienā dzimušie, bet iņ ŪdensTruša
dienā dzimušajiem jābūt gataviem - būs
problēmas.

LAI LAIMĪGS 2017. GADS!
Lai ko solītu Rietumu vai Austrumu
horoskopu prognozes, jāsaprot - katrs
gads nes jaunu enerģiju. Dzīve iet uz
priekšu, mainās. Ja cilvēks savā dzīvē
negrib neko mainīt, bet atnākošais
gada dzīvnieks liek to darīt, visbiežāk
cieš ķermenis - rodas slimības, dažādas
fiziskas un psihoemocionālas kaites. Tāpēc
vislabākais padoms - pat ja gads solās
būt viegls, ir jākustas, jāceļo, jāpaplašina
iekšējie apvāršņi. Pavisam praktisks
variants - remonts! Remontējiet māju,
remontējiet darbavietu vai vietu, kur
daudz pavadāt laiku, galvenais - mainiet
kaut ko, jo dabā nekas nestāv uz vietas.
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Vai jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka
kalendārs melo un patiesībā laiks rit
citādi? Astrologs Edijs Spāre ir radījis
jaunu, unikālu kalendāru, kas sākas
pavasarī, paverot citu skatījumu uz
numeroloģijas pasauli.
EVIJA HAUKA

P

irms vairākiem
gadiem astro
logs Edijs Spāre
bija neizpratnē.
Viņa veidotās
astroloģiskās
prognozes
nesakrita ar
numeroloģisko
tulkojumu. Viņš
analizēja numeroloģiskās sistēmas, centās
gan tā, gan šā, bet ačgārnības bija kā uz del
nas. 7a teikt, spraucās ārā kā īlens no maisa.
Arī privātās konsultācijās, ar numeroloģijas
palīdzību nosakot klientu galvenās īpašības,
Edijs manīja, ka ar tām kaut kas nav kārtībā.
Piemēram, cipari rādīja, ka cilvēks ir straujas
dabas, sabiedrisks, bet viņš spurojās pretim:
3«
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"Es esmu mājās sēdētājs, gauss kā gliemezis."Edijs paraustīja plecus:"Simboli nemelo!
Tu pats sevi līdz galam nepazīsti."

Ar nolūku
sajauktais kalendārs
"Es nesapratu, kāpēc tā notiek. Man
nedeva mieru jautājums, kāpēc astroloģis
kais dabas cikls neiet kopā ar numeroloģiju.
Līdzko mēģināju savietot laiku ar telpu, tā
iznākums bija neprecīzs," stāsta EdijsJ o
vairāk viņš iedziļinājās numeroloģijā, jo
skaidrāk apjauta, ka mēnešu kārtas skaitļi
neatbilst to numeroloģiskajam skaidroju
mam. Astrologam bija sajūta, ka kalendāra
mēneši eksistē kā atsevišķa sistēma, kam
nav nekāda sakara ar notiekošo dabā un

gadalaiku ritmu. "Kāpēc numerologi nebija
pamanījuši laika nobīdi? Bērnībā es nekādi
nevarēju saprast, kāpēc Oktobra revolūciju
svin 7. novembrī, pareizticīgie Ziemassvēt
kus atzīmē 6. janvārī."
Edijs nonāca pie atziņas, ka jūklis un
neskaidrības radušās tāpēc, ka vēstures
gaitā daudzas reizes ticis ieviests jauns
kalendārs. Nav brīnums, ka mēnešu
pareizā secība pazudusi vēstures līkločos.
"Vai 1. janvāris ir gada sākums, vai jums
ir sajūta, ka šajā brīdī kaut kas mostas?
Nē! Janvāris asociējas ar visdziļāko dusu,"
skaidro Edijs. No 7. gadsimta pirms mūsu
ēras, etrusku ķēniņu laikmetā, romieši
lietoja mēness un saules kalendāru, pēc
kura gads sākās 1. martā. 46. gadā pirms
mūsu ēras imperators Jūlijs Cēzars veica
radikālu kalendāra reformu. Jaunais ro
miešu saules kalendārs, kuram par pama
tu tika ņemts senēģiptiešu kalendārs, ie
guva nosaukumu Jūlija kalendārs. Šajā
laikā jaunizvēlētie romiešu konsuli un
citi maģistrāti pie pienākumu pildīšanas
stājās 1. janvārī, tāpēc gada sākums tika
pārnests uz šo dienu. Kalendārs bija spē
kā līdz 1582. gadam, kad pāvests Gregors
XIII to nomainīja ar modernāku.
Lai gan Edijs nav sazvērestības teoriju
piekritējs, viņš neizslēdz, ka toreiz, sensenos
laikos, kalendārs sajaukts ar nolūku, lai
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Mans piedāvātais kalendārs ir tikai viens
no variantiem, ceļš, kas pietuvina lielajām,
kosmiskajām likumsakarībām. Nekas šajā
pasaulē nav statisks un neapšaubāms,
tāds, kam vajadzētu akli sekot.

vienkāršie cilvēki nespētu sekot dabas un
kosmiskajam ritmam un līdz ar to būtu
vieglāk vadāmi. Pie varas esošie varēja
sacīt: "Jūs taču paši redzat, ka ezoteriskās
zinības ir meli, sātana izgudrojums, taisnība
ir tikai Baznīcai.'Turklāt nav noslēpums, ka
pavasari par jauna cikla sākumu uzskatīja
daudzas senās civilizācijas, dabas mošanos
sasaistot ar kultūru un mitoloģiju. Senajā
Krievzemē Jaungadu krāšņi svinēja martā,
un tikai 10. gadsimta beigās, līdz ar kristietī
bas ienākšanu, Krievzemē ieviesa Bizantiešu
kalendāru un jauno gadu pārcēla uz rudens
sākumu - 1. septembri. 1700. gada sākumā
cars Pēteris I izdeva ukazu svinēt Jauno
gadu pēc eiropiešu parauga 1. janvārī.

Alķīmiķi to jau sen zina
19.
gadsimta beigās un 20. gadsimta
sākumā pa Rietumeiropas pilsētām klejoja
kāds tumšā apmetnī tērpies vīrs. Tas bija al
ķīmiķis, vārdā Fulkanella, ko dažviet dēvēja
par Atnācēju. Viņš bija viens no tiem, kas
iedvesmoja 21. gadsimta latviešu astrologu
Ediju. Fulkanella bija pazīstams ar savu ta
lantu mainīt laika ritumu, ko apliecināja viņa
spēja nenovecot. Daži laikabiedri apgalvo,
ka viņš ar gadiem kļuvis aizvien jaunāks
un ticis manīts pēc tam, kad jau bija miris.
1937. gadā, piecus gadus pēc savas nāves,

neparastais alķīmiķis Frankfurtē ieradās
pie jaunā fiziķa Žana Beržē, kurš kopā ar
profesoru Andrē Helbronneru strādāja pie
atomenerģijas izmantošanas projekta, un
pasniedza zīmīti, kurā bija teikts:"No dažiem
gramiem metāla var radīt bumbu, kas dažās
sekundēs iznīcinās veselas pilsētas. Alķīmiķi
to zina jau sen."
Cita starpā Fulkanelli savās grāmatās
pauž, ka laika skaitīšanā ir nobīde. Piemē
ram, decembris, ar kuru beidzas maiju ka
lendārs, Eiropā atbilst vasaras saulgriežiem.
Gustava Mairinka romānā Rietumu loga
eņģelis, kurā atspoguļoti patiesi notikumi no
alķīmiķa Džona Dī dzīves, teikts, ka alķīmiķi
tiekas reizi piecdesmit gados, lai apmainītos
ar informāciju par gadsimta lielākajiem
atklājumiem. Kad bija pienākusi kārtējā
tikšanās, Džonam Dī neizdevās sastapt
kolēģus, jo kalendāra izmaiņu dēļ bija radies
juceklis. Gadsimtiem ilgusī tikšanās ķēde
bija satrūkusi. Protams, nav izslēgts, ka
misējās tikai Džonam Dī, kurš dzīvoja pēc
jaunā kalendāra, kamēr zinošākie alķīmiķi
laiku turpināja skaitīt pēc citiem principiem.
"Eiropas maģijas pamatlicēji, grandi,
kuri atstājuši nenovērtējamu mantojumu
un no kuru darbiem ir izaugusi mūsdienu
ezoterika, piemēram, doktors Žerārs Ankoss, kuru pazīst ar pseidonīmu Papjuss, un
Alisters Kroulijs, apšaubīja esošās sistēmas,"
aizrautīgi stāsta Edijs. Alisters Kroulijs taču ir
pretrunīga personība - gandrīz septiņdes
mit gadu pēc nāves viņš joprojām daudzos
uzdzen baiļu trīsas. Kā tikai viņš ir dēvēts!
Mags, mistiķis, okultisma un sātanisma
ideologs, avantūrists, narkomāns, alkoholi
ķis, noziedznieks, jukušais, dēmons. Zināms,
ka Kroulijs nodarbojies ar okulto erotiku
un sātaniskiem lāstiem. Lai nu kā, bet viņa
pornogrāfiskā poēzija uzrunāja daudzus
20. gadsimta māksliniekus un domātājus,
kuri negribēja samierināties ar sabiedrībā
notiekošo. Ekscentriskais mags ar caururb
jošu skatienu ir nolūkojies pat no grupas
The Beatles plates. Ezoteriķi labi zina viņa
Taro kāršu komplektu.
Šie un citi ezoteriķu darbi vedinaja Ediju
turpināt meklējumus, kas pietuvinātu patie
sajam kosmiskajam ritmam. Vienīgie, kam,
spītējot laikiem un varām, izdevās saglabāt
seno, dabas cikliem atbilstošo numeroloģiju, bija astrologi, kas gada skaitīšanu
joprojām sāk no Auna zīmes."Iedziļinoties

dažādās laika skaitīšanas sistēmās, es
aizvien vairāk pārliecinājos, ka mēnešu
numerācija jāsāk ar Auna zīmi. Vienkāršojot
var teikt, ka aprīlis atbilst ciparam viens,
maijs - divi, jūnijs - trīs. Pēc numeroloģijas Aunam jeb aprīlim visprecīzāk atbilst
vieninieks, nevis četrinieks, kā tas ir pašreiz.
Auns nozīmē drosmi, ambīcijas, neatkarību,
līderību. Viņš ir pirmrindnieks, kas rīko
jas, impulsu vadīts, kā to dara vieninieka
pārstāvis.Turpretī cipars četri ir stabilitāte,
praktiskums, pacietība. Šīs īpašības vairāk
piestāv Vēzim - jūlija astroloģiskajai zīmei.
Trijnieks, kas pēc pašreizējās sistēmas trāpās
Zivīm, vēsta par mijiedarbību, kontaktiem,
atvērtību, erudīciju. Vai Zivis ir tādas? Nē!
Tā drīzāk peld iekšējā pasaulē, attiecības
uztur, bet neizceļ. Uz trijnieka mijiedarbību
ir orientēti Dvīņi."
Edijs uzskata, ka vēl precīzāku rezultātu
var iegūt, laika uzskaiti sākot 20. datumā.
Pēc šīs metodes iznāk, ka gada pirmais
mēnesis sākas 20. martā un ilgst līdz
20. aprīlim. Otrais mēnesis sākas 21. aprīlī
un turpinās līdz 20. maijam. Tā pirms trim
gadiem vairāku mēnešu laikā Edijs izveidoja
jaunu, astroloģijai maksimāli pietuvinātu
numeroloģijas pieeju. "Mans piedāvātais
kalendārs ir tikai viens no variantiem, ceļš,
kas pietuvina lielajām, kosmiskajām likum
sakarībām. Nekas šajā pasaulē nav statisks
un neapšaubāms, tāds, kam vajadzētu akli
sekot. Viss ir jāpārdomā un jānovērtē ar
vēsu prātu,"saka Edijs, kamēr es aplūkoju
kalendāru, kas sākas agrā pavasarī un
beidzas ziemas slapjdraņķī.

Vecā numeroloģija nemelo
Nu ko, laiks pārliecināties, kā darbojas
jaunais astroloģiskais kods!
Andris ir omulīgs, laipns un neuzbā
zīgs, bet atstāj steidzīga, aizņemta cilvēka
iespaidu. Viņš ir žurnāla redaktors, dzimis
1970. gada 1.janvārī. Andris grib saprast,
kādas rakstura īpašības viņā dominē un
kā tās likt lietā, lai dzīvē būtu vairāk prieka
un harmonijas. "Līdzšinējā numeroloģija
vēsta, ka tu, Andri, esi diktators un līderis,
kas komandē parādi un maina pasauli,"
ciparu kombinācijas tulko Edijs. "Pilnīgas
muļķības! Jā, es nedaudz esmu egoists,
bet ne sabiedrības bīdītājs. Manī nekad
nav bijis šādas pārliecības," komentē
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NUMEROLOGS Edijs Spāre
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Varbūt ar laiku tiks radīts cits atskaites
punkts, bet šo jauno kalendāru var viegli
savienot ar pašreizējo un salīdzināt abus
rezultātus.Tas ir bezgala aizraujoši.

Andris. "Loģikas tevī nav nekādas,"turpina
astrologs."Kā nav?" Andra sašutums ir
pamatots, jo, ņemot vērā, ka viņš daudzus
gadus sekmīgi izdod žurnālu, diez vai viņš
uzskatāms par haotisku, neorganizētu
cilvēku. "Es esmu loģisks un pragmatisks
cilvēks,"strikti nosaka Andris.
Edijs ātri izskaitļo klienta numeroloģisko kodu pēc jaunā kalendāra. Cita lieta!
Pēc tā Andra intelekts ir virs vidējā līmeņa.
Cipari atklāj, ka viņš jaunas zināšanas
apgūst ātri un dzīvē vadās pēc saprāta.
Pēc parastā kalendāra Andrim vajadzētu
būt liela uzņēmuma vadītājam, skaļam,
harismatiskam, bet haotiskam cilvēkam,
taču pēc jaunā viņš gluži labi atbilst
rakstniekam un redaktoram ar asu prātu
un analītiskām dotībām. Lūk, kā! Vecā, labi
aizmirstā numeroloģija ir precīzāka nekā
tā, ko izmanto mūsdienās. "Nereti gadās,
ka kopējais, raksturojošais skaitlis pēc
abiem kalendāriem iznāk vienāds. Tas ir
ļoti interesanti! Tas tikai vēlreiz apliecina,
ka numeroloģija darbojas. Es neapgāžu
visu sistēmu, tikai nedaudz precizēju
atskaites punktu, lai numeroloģija ietu
kopsolī ar astroloģiju, nevis staigātu pati
par sevi. Katra skaitļa ezoteriskais skaidro
jums paliek nemainīgs," norāda Edijs.
Sintija, četrdesmit sešus gadus veca
fizioterapeite, uzskata, ka viņas dzīves
būtiskākas tēmas identificē tieši jaunā
numeroloģija. Pēc abiem kalendāriem
sievieti raksturo cipars četri. "Tas nozīmē,
ka viņa rūpējas par savu veselību. Nekas
viņu nespēj pilnībā izsist no līdzsvara.
Sintija vienmēr meklē un atrod risinājumu.
Pirmais variants uzrādīja radošo enerģiju,
otrajā viņas dzīvē ienāca garīguma mek
lējumi," stāsta Edijs. Sintija atklāj, ka cipari
nemelo - pirms pieciem gadiem viņa sāka
pastiprināti interesēties par Austrumu re
liģijām, īpaši budismu, nodarbojas ar jogu
un meditāciju, bet profesionālo jomu ir
papildinājusi ar dejas terapiju."Transcen
dentālā meklējumi mani pavadījuši kopš
bērnības. Jaunībā tie transformējās rado
ši - lasīju Kastaņedu, klausījos dekadentis
ku mūziku, kāpu kalnos un nakšņoju zem
klajas debess, vēlāk izmēģināju Gurdžijeva
sakrālās kustības, pievērsos Ošo. Radošums un dievišķā klātbūtnes meklējumi
manī vienmēr ir līdzās," stāsta Sintija.
"Pirmajā variantā Sintija ir cilvēks, kas
paburkšķ, tomēr iet citu pavadā. Pēc otrā,
viņa nepakļaujas un ietiepīgi paliek pie
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sava. To nosaka vieninieku daudzums. Kā
ir īstenībā, lai viņa pati izsver," piebilst Edijs.
"Visi septiņdesmitajos gados dzimušie ir
atvērti dievišķajam, jo gadskaitlī parādās
cipars septiņi, kas nozīmē intuīciju, dievišķumu, svētumu, pilnību, nepabeigtību.
Septiņi ir cipars, kuram nav matērijas, tas
ir pats problemātiskākais numeroloģijas
kodā. Sešdesmitajos gados dzimušajiem
svarīga ir loģika un intelekts, astoņdesmi
to gadu bērnu dzīvē liela loma ir transfor
mācijai, enerģijai, seksam, kustībai pret
likumiem un noteikto kārtību. Deviņdes
mitie visu grib izprast padziļināti. Viņi ir
saistīti ar jaunajām tehnoloģijām, kas
maina viņu pasaules uztveri."

Mūs vazā aiz deguna
Grūti noticēt, ka līdz šim neviens
zvaigžņu, simbolu un zīmju tulks nav cen
ties uzlabot laika skaitīšanas modeli. Kā nu
ne! "Vairāki astrologi ir centušies uzlabot
kalendāru, bet tas nav izdevies, jo viņi
balstījās uz Mēness cikliem. Es arī par to
sākumā domāju, bet beigās nolēmu vei
dot kalendāru pēc Saules ritma,"paskaidro
Edijs. "Kad sāku strādāt pie jaunā kalen
dāra, pamanīju vairākas sakarības. Mēs
neapzināti daudzus darbus izvēlamies
sākt pavasarī, bet ziemā projekti apstājas,
iestrēgst. Pievērsu uzmanību politiskajām
norisēm, kas aktivizējas tieši pavasarī."
"Lai gan mēs nedzīvojam, vadoties
pēc norisēm dabā un mūsu izdzīvošana
nav atkarīga no ražas, jāņem vērā, ka
modernajam dzīvesveidam nav vairāk par
simt gadiem. Organisms un zemapziņa
joprojām pakļaujas tūkstošgadīgiem
impulsiem, ko nosaka notiekošais dabā un
kosmosā. Kalendārs ir tikai pieņēmums.
Lēmumu, kad kaut ko sākt, pieņemam
zemapziņā,"skaidro Edijs. Pasmejamies, ka
visus skolas gadus bija sajūta: gads sākas
1. septembrī,jo 1.janvāris asociējās ar
brīvdienu ieelpu, karnevālu, šampanieti,
spīguļiem un pikošanos.
Kad vairāki pašmāju gaišreģi pār
baudīja kalendāru, kas sākas pavasarī,
viņi bija izbrīnīti, cik precīzi tas atspoguļo
patieso būtību. Magi kalendāru izmanto
dažādos rituālos, lai labāk izprastu cilvēkus
un izvēlētos piemērotāko garīgās attīs
tības veidu. Ar sajūsmu un lielu interesi
Edija radīto kalendāru uzņēma Maskavas
kolēģi. Izrādījās, ka astroloģijas konferen

ces tēmas pilnībā saskan ar numeroloģiju
pēc jaunās mēnešu uzskaites sistēmas.
"Pirmajā dienā tika prezentētas
jaunas idejas un produkti, un šī diena
atbilda ciparam pieci, ko raksturo mainī
gums, daudzveidība, radošuma dzirksts.
Otrā diena iezīmējās kā sešnieks, tātad
stabilitāte, loģika, sadarbība, pārbaudītas
vērtības. Šajā dienā pieredzē dalījās un
ar pētījumiem strādāja jau pieredzējuši
speciālisti,"stāsta astrologs. Vēl lielāku
uzticēšanos senās zināšanās balstītā
metode ieguva, kad Edijs ar cipariem
parādīja, kā to vienkārši var lietot ikdienā.
Viņš izanalizēja Krievijas prezidentu Vladi
miru Putinu."Pēc mūsu ierastā kalendāra
iznāca, ka Putinu raksturo skaitlis septiņi,
pēc jaunā kalendāra - četri. Mēs varam
paši spriest, vai Putina tēls ir radošs, garīgi
orientēts, jūtīgs, ko noteiktu viņa pēdējie
skaitļi (25 un 7). Vai varbūt tomēr viņa
tēls atbilst četriniekam, kas tulkojumā no
ciparu valodas nozīmē atlēts, veselīga dzī
vesveida piekopējs, spēka un stabilitātes
iemiesojums. Numerologi parasti saka,
ka četrinieks ir kā kaķis, kas krīt uz četrām
kājām un, lai kas arī notiktu, nesvārstās,
bet paliek uz zemes. Turklāt četrinieks
vienmēr izlokās, pamanās iziet sveikā no
jebkuras situācijas."
Vairu Vīķi-Freibergu abās sistēmās ie
zīmē cipars seši. Jaunajā ir daudz trijnieku,
kas apzīmē zinātniskus pētījumus, publi
kācijas, lieliskas runas dotības. Tradicionā
lais kalendārs uz to nenorāda. Raimondā
Paulā jaunā skaitļu kombinācija izceļ
radošumu un talantu, Andri Šķēli raksturo
kā gudru shēmotāju un kombinētāju.
"Jūs vazā aiz deguna, saka senie
autori. Un viņiem ir taisnība," piebilst Edijs,
norādot uz to, ka visas metodes un sistē
mas, kas šķiet akmenī iecirstas, īstenībā
ir tikai pieņēmums. Līdzko sākam pētīt
un analizēt, tās sagrūst kā kāršu namiņš,
atsedzot desmitiem "kāpēc". "Piemēram,
rožkrustieši un kabalisti apgalvo, ka
Bībelei ir trīs slāņi. Viens - aklajiem, tātad
lajiem, otrs - priesteriem, lai vadītu, trešais
- alķīmiķiem, lai atrastu filozofu akmeni,"
turpina Edijs.Tas izklausās gluži kā no
Harija Potera un Troņu spēlēm. Iespaidīgo
filmu sižeti nav ņemti no zila gaisa, bet
atspoguļo daļu patiesības, saka astrologs.
Pirms noraidīt, nevērīgi vīpsnājot par
kārtējo jauno izgudrojumu, Edijs aicina
ezoteriķus izmēģināt jauno kalendāru. Kas
zina... Un ja nu artā palīdzību iespējams
izskaidrot, kāpēc pasaule notiek tieši
šādas un ne citādas pārmaiņas. "Varbūt ar
laiku tiks radīts cits atskaites punkts, bet
šo jauno kalendāru var viegli savienot ar
pašreizējo un salīdzināt abus rezultātus.
Tas ir bezgala aizraujoši," astrologam
iemirdzas acis. ■
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Astrologs atbild

JA TEV BUS TADA ZĪME
DZIMIS VĪRS, ESI GATAVA

® Auns - vienmēr meklēs sev jaunus
izaicinājumus un aicinās līdzi.

® Vērsis - vienmēr būs kas garšīgs
kabatā. Un vienmēr būs gatavs baudīt dzīvi.

# Dvīņi - regulāri ar kādu pļāpās,
aprunās visu un visus.
V ē z i s - vienmēr gribēs, lai par
viņu parūpējas un mājās tiek sagaidīts
ar čībiņām un siltām vakariņām

DZIMUSI
SIEVA, ESI
GATAVS...

# Lauva - ne vienmēr tiksi pie s
k
■

& Auns
vienmēr būs
gatava aizstāvēt
sevi un sacen
sties, konkurēt,
pierādīt. Visu.

poguļa, lai sakārtotu frizūru. Vairāk pamanīs
viņu, nevis tevi.

ā k

*

1W

vai pamācību. Ko ari tev ieteiks darīt.

Ja u n a v a - s tu d ē s k ā rtē jo instrukciju

& S v a r i - visa uzmanība būs piever
sta tikai tev. Kamēr tu patiksi.

~

VerSIS -vien

Skorpions

0
- vienmēr turēs
īsā pavadā un kontrolēs jebkuru tavu
ricību

mēr būs gatava baudīt
dzīvi, tāpēc tev būs
jāgādā viņai visi pasaules

0 Strēlnieks - norādīs un
uvmi

^
-tevvienm ēr
būsjābūt gatavam kaut kur
doties, komunicēt, mājās klusums nav paredzēts.

mācīs, ka pareizi dzīvot.
lik i

Mežāzis

pirmajā
vietā bus karjera un pienā
kums. Pēc tam tu.

Ct Vēzis

-visi tuvākie tiks aprupēti, pabaroti, apmīļoti. Tev vienmēr
būs jāatnes mamuts.

I

^ Ūdensvīrsnespēs nosēdēt uz vie
tas, un bez draugiem
būs garlaicīgi.

§ Lauva

- vienmēr krāšņa un
skaista, bildēt varēsi jebkurā mirklī. Un
būs jābildē, ja gribēsi būt blakus ilgi.

a B t

x

Jaunava

- vienmēr atradīs sev kādu
darbiņu, kas vēl nav izdarīts. Esi gatavs būt
paklausīgs.

1 Svari

- viņas ego nekas neizsitīs no slie
dēm, bet tevi izkustinās gan...
S k o r p i o n s - nekad neapstāsies pie sasnieg
tā, vajadzēs nemitīgi pierādīt, ka esi īstais Vīrietis, kam
viss pa spēkam.

f Strēlnieks

- kopā ar viņu uzzināsi, ka dzīvei ir
mērķis. Kopā ar instrukcijām, kā tos sasniegt.

Mežāzis

- mājās nebūs nekā lieka. Viss būs praktisks
un pārdomāts. Pirmajā vietā būs darbs, pēc tam tu. Ja paveik
sies ar otro vietu.

««

Ūdensvīrs

- labi vadīs auto un labāk par tevi pārzinās
datoru. Esi gatavs biežiem pārmaiņu vējiem.

Č Zivis

- ne katru reizi pamanīs, ka esi ieradies. Nekad nezināsi,
kāda muša iekodusi.

NUMEROLOGIJA
> Praktiskā dala
»

Runājošie cipari
Astrologs Edijs Spāre piedāvā vienkāršu
veidu, kā ar numeroloģijas palīdzību
ielūkoties savā iekšējā pasaulē un labāk
.izprast sevi. Viņš iesaka vienkāršāko
metodi, kuru dažkārt dēvē par Pitagora
kvadrātu.
1. piemērs

nav neviena četrinieka - vāja
veselība;
nav neviena septiņnieka - nespēj
pieslēgties eņģeļu un dievu pasaulei;
nav neviena astoņnieka - cilvēks
nesteidzas neko mainīt.
Piecnieks parādās kā skaitļu beigu
cipars.
"Svarīgākais ir cilvēka saskaitāmo
skaitļu beigu cipars, jo tas norāda cilvēka
galvenās intereses un orientāciju," saka
Edijs Spāre. Viens piecnieks rāda, ka
cilvēks ir izgudrotājs, gatavs mesties
avantūrās. Ļoti radoša personība,"skaidro
astrologs un piedāvā pašizziņu pēc jaunā,
viņa izveidotā kalendāra.
Piemērs ar tiem pašiem dzimšanas
datiem, bet pēc Edija Spāres jaunā
kalendāra.

2. piemērs:

jāsaskaita visi
dzimšanas
gada, mēneša
un dienas skaitļi
WĒ
(liekot starp
H
H
katru skaitli +
I
I
zīmi). Šo skaitļu
summa vēlreiz
jāsaskaita, līdz
izveidojas viencipara skaitlis. Pēc tam
jāuzraksta, cik un kādi skaitļi ir redzami
ciparu kombinācijā. Jūsu personību
raksturo arī iztrūkstošie skaitļi.

1. piemērs:
Cilvēks dzimis 1936. gada 12.
janvāri. Skaitļi, kas jāsaskaita:
19361 12. Jārīkojas šādi:
1+9+3+6+1+1+2=23(2+3)=5
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Tālāk notiek vienādo ciparu izrakstīšana.
Redzam, ka dzimšanas datos ir trīs vieninieki
(111), kas norāda, ka cilvēks ir egoists, kuram
nepatīk piekāpties. Viņš vēlas regulēt citus.
Divi divnieki (2 2) norāda, ka cilvēkam
piemīt ekstrasensoras spējas. Viņš var ārstēt
citus, un viņa dzīvi ietekmē attiecības un
emocijas.
Divi trijnieki (3 3) liecina, ka viņam ir
zinātniski dotumi. Viņš lieliski saprot vārda
spēku un ir ļoti komunikabls. Lielu uzmanību
pievērš sīkumiem un niansēm.
Viens sešnieks liecina, ka viņš ir zemes
cilvēks, kas pragmatiski pieiet visām dzīves
situācijām. Viņš ir loģisks un saimniecisks
cilvēks.
Viens deviņnieks rāda, ka intelekts ir labs,
ja var teikt - normas robežās.
Tāpat jāfiksē, kuru ciparu nav. Šajā
gadījumā:

1935 10 24. Analizējamo ciparu
kombinācija: 1+9+3+5+1+0+2+4=25
(2+5)=7
Divi vieninieki (1 1) norāda, ka cilvēks
nav pārāk liels egoists, lai gan nosliece
uz egoismu viņā ir. Viņam vajadzīgi
sadarbības partneri. Lieliski iekļaujas
komandā.
Divi divnieki (2 2) norāda, ka cilvēks
spēj dziedināt citus. Viņa dzīvē daudz ko
nozīmē attiecības un emocijas.
Viens trijnieks - pievērš uzmanību
sīkumiem.
Viens četrinieks - laba veselība. Viņu
grūti izsist no līdzsvara.
Divi piecnieki (5 5) - labi attīstīta
intuīcija. Grib radoši izpausties vairākās
jomās.
Viens deviņnieks - intelekts ir labs, ja
var teikt - normas robežās.
Personību raksturojošais galvenais
skaitlis ir septiņi. Tas norāda, ka cilvēks
apveltīts ar lielu talantu. Viņam piemīt
radošā dzirksts. Viņš spēj saklausīt un
atspoguļot eņģeļu mūziku.
Nav neviena sešnieka - pietrūkst
praktiskuma, nespēj atrisināt sadzīviskas
lietas. Jāmācās šajā dzīvē darīt fizisku
darbu.
Nav astoņnieku - nepatīk izmaiņas.

Pētām sevi!
Skaitļu vērtējums pēc Pitagora
kvadrāta. Ērtības labad ieteikums uzzīmēt
taisnstūri, kas sadalīts deviņos kvadrātos.
1 - izsmalcināts egoists.
11 - nosliece uz egoismu.
111 - stabils raksturs, bet liels egoists.
1111 - spēcīgs, ar ļoti stingru gribu.
11111 - diktators, cietpauris.

2. piemērs

mācībām.
66 - ļoti piezemēts cilvēks. Nav jāstrādā
fiziski, taču patīk to darīt.
666 - satraucoša zīme. Cilvēks ir ļoti
pievilcīgs un temperamentīgs. Vajadzīgs
partneris, kura tabulā ir daudz divnieku.
6666 - šis cilvēks, var teikt, ir zemei
radinieks - dzīve tiek uztverta tikai
materiālistiskā plaknē. Fizisks darbs nekad
nav bijis slogs, vienmēr strādā. Noteikti
jāstudē augstskolā, īpaši, ja tabulā ir
deviņnieki.

7. kvadrāts (talants)

111111 - (gadās reti) cietsirdīgs cilvēks, taču
tuva cilvēka labā spējīgs paveikt neiespējamo.
Ar šādu cilvēku ir grūti saprasties.

2. kvadrāts (bioenerģija)
Ja nav divnieku, trūkst bioenerģijas.
Nav atvērts kanāls intensīvai
bioenerģijas uztveršanai. Šādiem
cilvēkiem patīk vecas mantas, bet,
cenšoties kaut ko iegūt, viņi pret
apkārtējiem neizturas slikti.
2 - dzīvei nepieciešamās bioenerģijas
pietiek, bet tās ir par maz, tāpēc
obligāti jāsporto. Ārkārtīgi liela jutība
pret atmosfēras izmaiņām.
22 - bioloģiskās enerģijas ir pietiekami.
Pat spēj dziedināt citus.
222 - spēcīgs ekstrasenss.
2222 - šos cilvēkus ļoti mīl pretējais
dzimums. Tomēr, ja skaitļiem
pievienojas trīs sešnieki (666), sargieties
no viņiem.

3. kvadrāts (kārtīgums)ļ
Trijnieku nav - ļoti precīzs un kārtīgs
cilvēks. Izceļas ar runas spējām.
3 - šiem cilvēkiem raizes dara nekārtība.
Reizēm viņi visu cenšas sakārtot, citreiz
neliekas ne zinis par haosu.
33 - zinātniski dotumi (lieliski matemātiķi,
fiziķi, ķīmiķi).
333 - zinātniski dotumi (divtik izteikti).

Pedantiskums un tieksme pēc precizitātes,
ja neīsteno sevi zinātnē.

4. kvadrāts (veselība)
Ja četrinieku nav, cilvēks ir slimīgs
(īpaši, ja vēl ir skaitlis 2).
4 - daudz neslimo, īpaši vecumā.
44 - veselīgs vai ar lielu temperamentu
apveltīts cilvēks.
444 - identisks 44, tikai divtik izteikts.

5. kvadrāts (intuīcija)
Ja piecnieku nav, kanāls dzimstot
palicis neatvērts. Šie cilvēki vienmēr
ir ieslīguši pārdomās, viņiem patīk
eksperimenti un aprēķini. Dzīves pieredze
liecina, ka šādi cilvēki pieļauj daudz kļūdu.
Viņu dzīve nav viegla. Visu panāk ar
piepūli.
5 - kanāls atvērts. Šie cilvēki pieļauj maz
kļūdu.
55 - intuīcija labi attīstīta.
555 - gaišreģi. Skaidri apjauš notiekošā
būtību. Zina, ko dara.
5555 - ļoti spēcīgi gaišreģi. Dažreiz
nokļūst viņpus laika un telpas.

6. kvadrāts (piezemētība)ļ
Ja sešnieku nav, cilvēks ieradies
pasaulē apgūt amatu. Jāstrādā fizisks
darbs, lai gan viņam nepatīk to darīt.
6 - cilvēks, kas turas pie zemes. Vajadzīgs
fizisks darbs, taču viņš var pievērsties

Ja septiņnieku nav, cilvēks dzimis,
lai septiņniekus iegūtu savās nākamajās
inkarnācijās. Šajā dzīvē tos var izpelnīties
vienīgi ar līdzjūtību pret citiem. Ļoti
smaga dzīve.
7 - šim cilvēkam dzīve ir daudz vieglāka.
Apveltīts ar talantu, kas var spilgti
neizpausties.
77 - ļoti stipra zīme, īpaši tad, ja cilvēks
savu spēku attīsta. Muzikāls cilvēks ar
māksliniecisku gaumi un zīmēšanas
spējām. Ja aprēķinā ir vieninieks vai
divnieks, viņa talantu vada egoisms,
tāpēc viņam var būt attiecību problēmas.
Cilvēks staigā pa zobena asmeni. Viņā
līdzīgās proporcijās ir gan labais, gan
ļaunais. Šādam cilvēkam nevienas durvis
nav slēgtas. Nonākot tiesā, viņam noteikti
kāds palīdzēs uzvarēt prāvā vai izpestīs
no parādu jūga. Kopš bērnības jāradina
pie altruisma.
777 - īpaša zīme. Šos cilvēkus regulāri
piemeklē nopietnas grūtības.
7777 - trauksmes zīme. Cilvēkiem ar šo
zīmi jābūt īpaši piesardzīgiem.

8. kvadrāts
(atbildības izjūta)ļ
Astoņnieku trūkums nozīmē, ka cilvēks
nemīl izmaiņas.
8 - cilvēks ar attīstītu atbildības izjūtu.
88 - ļoti atbildīgs cilvēks, vienmēr gatavs
doties palīgā citiem.
888 - kalpa zīme. Kalpo cilvēkiem,
sabiedrībai, pasaulei. Liela atbildības izjūta. Šī
ir Indiras Gandijas zīme.
8888 - šāda zīme bija tikai 1988. gadā. Šajā
gadā dzimušajiem ir izteikta nosliece uz
eksaktām zinātnēm.

9. kvadrāts (prāts)
9 - jācenšas attīstīt vēl vienu deviņnieku.
99 - kopš dzimšanas gudra galva, taču
mācās nelabprāt.
999 - gudrs no dabas, viss viegli padodas.
9999 - atvērts ceļš uz patiesību, neparastas
prāta spējas, dzimuši izgudrotāji, zinātnieki,
atklājēji. Diemžēl šis cilvēks nereti ir brutāls
un nepazīst žēlsirdību.
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Personību raksturojošais skaitlis - gala skaitlis

1 - cilvēks ir neatkarīgs un egoistisks.
Pirmajā vietā ir viņš pats. Viņš nepakļaujas
citiem un labprāt komandē. Pa dzīves ceļu
izvēlas iet viens.
sajūtu cilvēks, kuram pirmajā vietā ir
tas, kā viņšjūtas. Var teikt, ka ir baudkārs
cilvēks, kuram īpaši svarīgi glāsti, maigums
un emocionālā mijiedarbība. Viņš izvairās
no konfliktiem un diskomforta, viņam dzīves
ceļā noteikti nepieciešams tuvs cilvēks.
iļi/i - cilvēku interesē sarunas, informācija,
kustība un mijiedarbība. Viņš lieliski prot
spēlēties ar vārdiem un ir interesants
sarunas biedrs. Šim cilvēkam nepieciešama
domubiedru grupa, ir izteikta vajadzība pēc
draugiem, sadarbības partneriem, atbalsta
grupas.
! § - cilvēks, kam svarīga ir stabilitāte. Nav
viegli viņu izsist no līdzsvara. Viņš ir kā
kaķis, kas jebkurā dzīves situācijā nokrīt uz
kājām. Šim cilvēkam ļoti svarīga ir ģimene.
ļ P " izgudrotājs, vienmēr gatavs mesties

avantūrā. Pastāvīgi galva ir pilna ar
jaunām idejām un projektiem. Viņš
ir piedzīvojumu meklētājs un radoša
personība. Patīk būt kopā ar radošiem,
atraktīviem cilvēkiem, j o necieš garlaicību.
O -praktisks cilvēks, kas visu grib salikt
pa plauktiņiem. Dzīvē balstās uz loģiku,
turklāt savu, pārbaudītu. Prioritātes,
vērtības, vajadzības ir piezemētas, tomēr
viņš ir nodarbināts ar ideālās kārtības
meklējumiem. Cenšas būt kopā ar cilvēkiem,
kuri zina, kas jādara. Daži numerologi
sešnieku sauc par sātana skaitli.
•V/W- Pats radošākais cilvēks, kam ir

vislielākā saite ar dievišķo. Viņš vienmēr
ieklausās savā iekšējā balsī un sadzird Dieva
čukstus. Viņš var būt lielisks komponists vai
mākslinieks. Septiņnieku reizēm dēvē par
sargeņģeļa skaitli. Šis cilvēks meklē ideālo
dzīves un sadarbības partneri.
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W L analītiķis, biznesmenis, finansists.
Viņam patīk riskēt, staigāt p a naža asmeni.
Viņa dzīves moto: pastāvēs, kas pārvērtīsies!
Viņš ir mērķtiecīgs un neatkāpjas grūtību
priekšā.

Jaunais kalendars
1
2
3
20. marts—1. aprīlis
21. marts- 2 . aprīlis
22-3
23-4
24-5
25-6
26-7
27-8
28-9
29-10
30-11
31-12
1. aprīlis —
13. aprīlis
2-14
3-15
4-16
5-17
6-18
7-19
8-20
9-21
10-22
11-23
12-24
13-25
14-26
15-27
16-28
17-29
18-30

7
19. septembris 1. oktobris
20-2
21-3
22-4
23-5
24-6
25-7
26-8
27-9
28-10
29-11
30-12
1. oktobris 13. oktobris
2-14
3-15
4-16
5-17
6-18
7-19
8-20
9-21
10-22
11-23
12-24
13-25
14-26
15-27
16-28
17-29
18-30
19-31

19. ap rīlis- 1 . maijs
20-2
21-3
22-4
23-5
24-6
25-7
26-8
27-9
28-10
29-11
30-12
1. m aijs- 1 3 . maijs
2-14
3-15
4-16
5-17
6-18
7-19
8-20
9-21
10-22
11-23
12-24
13-25
14-26
15-27
16-28
17-29
18-30
19-31
o o

Gala skaitlis veidojas,
saskaitot visus ciparus.
Ja sanāk divciparu
skaitlis, tad saskaita
abus skaitļus. Piemēram:
1+9+3+6+1 +1 +2 = 23.
Tātad 2+3=5.

20. oktobris 1. novembris
21-2
22-3
23-4
24-5
25-6
26-7
27-8
28-9
29-10
30-11
31-12
1. novembris 13. novembris
2-14
3-15
4-16
5-17
6-18
7-19
8-20
9-21
10-22
11-23
12-24
13-25
14-26
15-27
16-28
17-29
18-30

7
šo cil\>ēku vada intelekts un zināšanas.
Viņš ir gatavs mācīties pats un mācīt citus.
Vēlas daudz ceļot. Vislabākā izklaide filozofiski disputi, strīdi. Šis cilvēks rada
likumus un ētiskās normas. Viņš vienmēr ir
jaunu virsotņu meklējumos.

4

20. maijs - 1 . jūnijs 19. jūnijs - 1 . jūlijs
21-2
20-2
21-3
22-3
23-4
22-4
24-5
23-5
24-6
25-6
26-7
25-7
27-8
26-8
28-9
27-9
29-10
28-10
29-11
30-11
31-12
30-12
1. jū n ijs-1 3 . jūnijs 1. jū lijs - 1 3 . jūlijs
2-14
2-14
3-15
3-15
4-16
4-16
5-17
5-17
6-18
6-18
7-19
7-19
8-20
8-20
9-21
9-21
10-22
10-22
11-23
11-23
12-24
12-24
13-25
13-25
14-26
14-26
15-27
15-27
16-28
16-28
17-29
17-29
18-30
18-30
19-31

9
19. novembris1. decembris
20-2
21-3
22-4
23-5
24-6
25-7
26-8
27-9
28-10
29-11
30-12
1. decembris 13. decembris
2-14
3-15
4-16
5-17
6-18
7-19
8-20
9-21
10-22
11-23
12-24
13-25
14-26
15-27
16-28
17-29
18-30

10
20. decembris1. janvāris
21-2
22-3
23-4
24-5
25-6
26-7
27-8
28-9
29-10
30-11
31-12
1. janvāris —
13. janvāris
2-14
3-15
4-16
5-17
6-18
7-19
8-20
9-21
10-22
11-23
12-24
13-25
14-26
15-27
16-28
17-29
18-30
19-31

5

6

20. jūlijs —1. augusts 20. augusts -l.se p te n
21-2
21-2
22-3
22-3
23-4
23-4
24-5
24-5
25-6
25-6
26-7
26-7
27-8
27-8
28-9
28-9
29-10
29-10
30-11
30-11
31-12
31-12
1. septembris1. augusts-1 3 . augusts
13. septembris
2-14
2-14
3-15
3-15
4-16
5-17
4-16
5-17
6-18
7-19
6-18
7-19
8-20
8-20
9-21
9-21
10-22
10-22
11-23
12-24
11-23
12-24
13-25
13-25
14-26
15-27
14-26
15-27
16-28
17-29
16-28
18-30
17-29
18-30
19-31

11
20. janvāris 1. februāris
21-2
22-3
23-4
24-5
25-6
26-7
27-8
28-9
29-10
30-11
31-12
1. februāris 13. februāris
2-14
3-15
4-16
5-17
6-18
7-19
8-20
9-21
10-22
11-23
12-24
13-25
14-26
15-27
16-28

12
17. februāris1. marts
18-2
19-3
20-4
21-5
22-6
23-7
24-8
25-9
26-10
27-11
28-12
1. marts-1 3 . marts
2-14
3-15
4-16
5-17
6-18
7-19
8-20
9-21
10-22
11-23
12-24
13-25
14-26
15-27
16-28
17-29
18-30
19-31

Uzskatu, ka gads sākas a r 20. martu, kas ir astroloģiskais Jaunais gads. Katra
gada pirm ais mēnesis sākas 20. martā, nevis 1. janvāri un būtu aprīļa pirm ā
diena, jaunās sistēmas aprīlim atbilst skaitlis 1 (jo tas ir g ad a pirm ais mēnesis)
nevis kā p ašlaik - 4, jaunās sistēmas m aija numeroloģiskais skaitlis būs 2,
jūnija - 3, jūlija - 4 utt. Tā kā aprīlī ir 30 dienas, tad 1. maijs p ēc tagadējā
kalendāra sākas 19. aprīlī. Piemēram, ja esi dzimis 1964. gada 1. maijā, tad
pēc jaunā numeroloģijas kalendāra numeroloģijas skaitļi būs 13. 2. 1964. Ja esi
dzimis 1964. gada 3. februāri, tad numeroloģiskaie skaitļi būs 15. 11. 1963. Ja esi
dzimis 2011. gada 25. septembri, numeroloģiskais kods būs - 7. 7. 2011.

•Zīmes, ar
kurām kalnos,
izlūkos un līdzīgos
pasākumos labāk
neiet: Zivis, Vēzis.

•Zīmes,
ar kurām
nekad nebūs
garlaicīgi:
Dvīni,
a •
Ūdensvīri,
Auni.
_

• Sevī visvairāk
iemīlējušās zīmes:
Lauva, Vērsis.

• Visskopākās,
taupīgās zīmes:
fMežāzis,
Jaunava,
Vērsis.
4

Jautājam astrologam

•Vislielākie zīmuļi,
brendu upuri ir.
Vērsis, Strēlnieks,
Lauva, Auns un
Svari.

•Zīmes, kuras labāk
neiegūt par ienaidniekiem:
Skorpions, Mežāzis, Auns,

•Vispļāpīgākā
zīme: Dvīni.

•Viskaislīgākās
zīmes. Dzimuši mačo
un pavedinātājas:
Lauva, Skorpions.

priekšnieku
prieks:
Strēlnieks,
Lauva, Mežāzis.

VISUMS Cilvēks un sapņi

Sapņu lielais
noslēpums
Ir informācijas avoti, kas vēsta, kādās mēness
fāzēs redzētie sapņi piepildās, kāda veida sapņus
iespējams redzēt atkarībā no Mēness fāzes, kā
konkrētā mēness dienā ietekmēt realitāti, apzināti
pastrādājot ar vajadzību, vēlmi, tātad savā ziņā
sapni... Taču vai tiešām tas der visiem? Un kas
daudz ir būtiskāk - ko mums nozīmē sapņi, un ko
ar tiem darīt?
MARIJA TABORE

stroloģijas
individuālajā
kartē var
noteikt,
uz kuru
debespusi
jāliek gulta,
lai aktivizētu
tās enerģijas
plūsmu, kas cilvēkam visvairāk
nepieciešama. Protams, šādas individuālas
norādes var būt ne tikai par gultasvietas
galvgali, bet arī, teiksim, darba galdu, kam
jābūt novietotam uz konkrētu pusi, lai
sasniegtu visefektīvāko rezultātu.Teikšu
godīgi - man tas bija pārsteigums. Jo visiem
zināmā ezoteriķu, citviet minēta kā tautas
gudrība pauž gultai jāatrodas virzienā
uz ziemeļiem! Var arī uz austrumiem, bet
vislabāk uz ziemeļiem. Ko no tā secināt?
To pašu, ko zinām, bet aizmirstam. Mēs
katrs mēs esam individualitāte, ja runājam
astroloģiskā kontekstā - persona ar noteiktu
astroloģisko parametru paketi - to, ko spēj
nolasīt astrologi (bet cik daudz vēl paliek
lielā noslēpuma statusā). Un, kas derēs
daudziem, ļoti iespējams nederēs tev.
īsi par sapņu skaidrojumiem
Būšu banāla. Sākšu arto, ar ko sāk
vairākums žurnālistu, kas nolēmuši rakstīt
par sapņiem.Tātad - psihoanalīzes tēva
Freida spārnotais izteiciens - sapnis ir
karaliskais ceļš uz cilvēka zemapziņu. Freida
jājamzirdziņš sapņu analīzē: sapņu saturs
tika saistīts ar apspiestām, neapzinātām
erotiskām vēlmēm. Vēlāk jau viņš nebija
tik kategorisks, tomēr resna čūska jaunas
sievietes sapnī Freida iztirzājumā būtu faila
simbols, nevis ļaunas valodas vai nenovīdīgi
cilvēki, kā par to mums brīdina sendienu
sapņu tulki. Freida ieguldījums psihoanalīzē
ir nenoliedzami monumentāls-viņš
pierādīja, ka mūsos ir neatklāts kontinents
(tagad gan to biežāk sauc par veselu pasauli,
pat Kosmosu, respektīvi, ar kontinentu par
maz) - daļa, ko nosauca par zemapziņu. Bet
sapņu izpēte turpinājās, precīzāk, tā bijusi
vienmēr, un sapņu kontekstā līdzās Freidam
visbiežāk tiek minēts tā laika vēl viens psihes
guru - Kārlis Gustavs Jungs, kas kopā ar
psihes jēdziena paplašināšanu paplašināja
arī sapņu skaidrojumu. Proti, sapņus rada
dziļāk slēptā cilvēka apziņa, tie atklāj
cilvēka patieso dabu, arī aizliegtās dziņas.
Populārākie Junga jaunievedumi: kolektīvā
bezapziņa, arhetipi, sinhronitātes teorija, kad
cēloņsakarības nav nejaušas.Tā es varētu
turpināt ar uzskaitījumu pārzināmiem
un mazāk zināmiem psihoanalītiķu,
filozofu, neirologu un citu speciālistu
vārdiem un darbiem, kas veltīti sapņu
izpētei. Sākot ar Senās Grieķijas dižajiem
prātiem (Aristotelis, Platons, Artemidors)
un beidzot ar mūsdienu jaunākajiem strikti

A

zinātniskiem miega un miega fāžu izpētes
sasniegumiem. Ko vēlos pateikt? Ir pieejami
tūkstoši sapņa definējumu, kas radušies
cilvēces pastāvēšanas laikā. Un kur vēl mīti
un seno tautu viedo atziņas, tradīcijas,
kas ne tikai alegoriski vēsta, kas ir sapnis,
bet arī - kā to izmantot cilvēku labā. Kur
slēpjas problēma? Kāpēc tik ilgi meklē un
neatrod tik vienkāršu atbildi tik ikdienišķai
parādībai - kas ir sapnis? Citēšu ārstu,
psihoterapeitu un sapņu speciālistu Agri
Palkavnieku:" Ir smalki izpētītas smadzeņu
struktūras līdz pat molekulāram līmenim,
smadzeņu šūnu mijiedarbība; ir zināms
daudz par psihes procesiem, tās darbību, ir
radītas daudzveidīgas bioloģiskas, ķīmiskas
un psiholoģiskas metodes, ar kurām var
efektīvi iedarboties uz psihi (uz emocijām,
domāšanu, uzvedību, izjūtām, iztēli, gribu),
tomēr mēs joprojām vēl īsti nezinām, kas ir
psihe."
Nevar nepiekrist. Un tā ir ne tikai šajā
smalkajā sapņu jomā, bet visā, kas saistīts
ar cilvēku. Kad jau liekas, te tā ir - atbilde,
risinājums, nāk jauns atklājums, kas vai nu
nojauc iepriekš celto kāršu namiņu, vai
papildina ar jaunām konstrukcijām, ka nu
namiņš izskatās citādāk.
Vispārpieņemtā sapņu definīcija - sapņi
irtēlu, jūtu, sajūtu un domu virknējums
noteiktu miega periodu laikā. Biežāk sapnī
ir vizuāli tēli, retāk audiāli signāli - skaņas,
trokšņi, balsis. Sapņotājs redz, izjūt, viņā
rodas domas un jūtas, un parasti viņš
līdzdarbojas sapnī. Zinātni, kas pēta visu
par un ap sapņiem, sauc par oneiroloģiju.
Esam dzirdējuši par miega fāzēm, par sapņu
REM fāzi, kad notiek acs ābolu kustības zem
aizvērtajiem plakstiņiem, tas ir periods, kad
cilvēks sapņo (REM - rapid eye movement angliski - ātrās acu kustības). Un, lai gan
daudzi uzsver, ka guļ kā nosisti, sapņu nav,
tomēr sapņu pētnieki apgalvo - ja nav
nopietnu smadzeņu bojājumu, sapņo visi.
Jautājums - kāpēc? Kāpēc mums tas
vajadzīgs? īpaši, ja sapņus neatceras?
Arī te ir varianti. Ir uzskats, ka sapņi ir tādi
kā informācijas pārstrādes aparāti - sapņos
notiek dienā saņemtās informācijas
pārstrāde. Sapnī smadzenes intensīvi

I

Zīdaiņi pirmajos
džives mēnešos ne
tikai daudz guļ, viņi
sapņolTurklāt daudz,
zīdaiņa sapņošanas
laikā notiek vajadzīgās
informācijas,
lejupielāde.

I
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Sapnis ir intīms, tas
atspoguļo cilvēka
apslēptās vēlmes,
dziņas, neapzinātās
jūtas, cerības, un
stāstīt savu sapni tā ir uzticēšanās
klausītājam.
darbojas, lai saņemto informāciju sakārtotu,
strukturētu, saskaņotu ar cilvēka līdzšinējo
pieredzi un priekšstatu sistēmu, atmetot
lieko un nederīgo. Daļa pētnieku pieņem, ka
sapņiem ir nozīme atmiņas nostiprināšanā.
Psihologi un psihoterapeiti pievēršas sapņu
saturam, lai atrastu pacienta problēmas
sakni. Ir daudz pētījumu, kas pierāda,
ka miega traucējumi, kad cilvēkiem tiek
liegta iespēja iziet visas miega fāzes, proti,
neļaujot sapņot, nopietni pasliktinās
psihoemocinālais stāvoklis, paaugstinās
nervozitāte, agresija, trauksme. Viens
no saistošākajiem zinātnes faktiem - ir
konstatēts, ka zīdaiņi pirmajos dzīves
mēnešos ne tikai daudz guļ, viņi sapņo!
Turklāt daudz. Ja tiek pieņemts, ka visi
cilvēki apmēram 6-8 stundu laikā piedzīvo
četrus sapņus (pats ja viņi tos neatceras),
tad ko tik interesantu apstrādā jaundzimušā
smadzenes? Pieredzes nekādas. Un lielāko
diennakts laiku mazulis guļ. Antroposofija
uzskata - zīdaiņa sapņošanas laikā notiek
vajadzīgās informācijas, ja runā mūsdienu
valodā, lejupielāde. Ir grāmatas ar
pierādījumiem un pieredzes stāstiem - vērts
palasīt.
Pierasta situācija - identisks gulēto
stundu skaits, gulta tā pati un dzīve arī, bet
vienu rītu pamodies ar labu garastāvokli,
citu - oma kā pelēks mākonis. Apstrādes
mehānisms sabojājies? Informācijas bilance
neapmierina? Vai varbūt vainojamas
planētas vai laika tips? Vai ēsts uz nakti par
daudz? Šāds pieņēmums bija Platonam, ka
ēdiens uzdzen miegainību un sapņi ir saistīti
ar gremošanas orgāniem. Vai tomēr naktī ir
noticis kaut kas tāds, ko mēs neatceramies
vai nodēvējam par prāta rotaļām vai
smadzeņu specefektiem, kas liek mums
aizdomāties: varbūt Jungām ir taisnība, un
sapņi irtikpat nozīmīgi kā nomoda dzīve.

Sapņu klasifikācija
Vēlmē gūt skaidrību par sapņu
funkcijām, sapņi ir, tā teikt, salikti pa
plauktiņiem. Vismaz kaut kas.
Reālistiski, ar noteiktu dzīves
situāciju saistīti sapņi. Ziniet, kā mēdz
46
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būt pēc sēņošanas. Aizver acis - un priekšā
mežs, mežs, un tu joprojām meklē sēnes.
Vai makšķerē. Vai turpini domāt par darbu,
ko neesi izdarījis. Nesen seminārā tā vadītāja
atzinās, ka reiz viņu pieķēruši, ka viņa sapnī
(viņa runāja miegā) joprojām slavē savu
produkciju.Tolaik viņa bija kosmētikas
izplatītāja. Bet ir interesantāki sapņi.
Piemēram, kāda sieviete pazaudēja zelta
ķēdīti. Izmeklējās pa malu malām - nav.
Sapnī redz, ka viņa pieiet pie skapja,
atver veļas atvilktni un tur ir viņas ķēdīte.
Pamodusies, atcerējusies sapni, sieviete
nolemj pārbaudīt sapnī redzēto. Atver
atvilktni, izmeklējas - nav nekā. Tomēr
sajūta, ka meklētais ir tuvu, paliek. Tad
viņa vēlreiz sāk pārcilāt veļu un ierauga,
ka atvilktnes malā ir šķirba. Atver atvilktni,
kas atrodas zem tās, - jā, tur ir ķēdīte. Vēlāk
sieviete atcerējās, kā brīdī, kad viņa izģērbās,
zvanījusi draudzene, tā arī automātiski pie
drēbēm tika ielikta arī ķēdīte, kas vēlāk pa
šķirbu ieslīdēja apakšējā atvilktnē. Līdzīgs
stāsts bija arī puisim, kas gulēja komā. Par
sapni to grūti nosaukt, tomēr vēstījums
saistošs. Puisi gandrīz nosita.Tas vēl nav
sapnis, bet realitāte. Un apraka, jo domāja,
ka nosituši. Sekli gan, jo viņa atrada. Sita
narkomāni, bija iekārojuši viņu mobilo
telefonu un zelta aproces ķēdi. Un, lūk, ko
stāstīja šis vīrietis. "Kamēr biju komā, redzēju
vienu vienīgu sapni. Ka esmu pieķēdēts
ar savu zelta aproci pie milzīga paklāja. Es
raujos, cenšos atbrīvoties, bet ķēde mani
tur. Nezinu, ciktas ilga. Man likās - mūžību.
Bet tajā brīdī, kad ķēde pārtrūka, es nācu
pie samaņas."Tagad vīrietis, kuram bija labs
bizness, dārga mašīna un viss, kas pieder
zelta jaunatnes sapnim, teic: nauda, mantas,

visi materiālie labumi tāds bleķis vien ir. Pēc
notikušā vīrietis pilnībā mainījās.
Sapņi, kas saistīti ar fizioloģiskiem
procesiem. Tādus, domāju, ir pārdzīvojis
ikkatrs. Jaunieši sapņo par seksu, dāmas,
kuras gavē, par ēdienu. Dažreiz tā vajag
uz tualeti, ka visu nakti sapnī meklē kādu
intīmu vietu, kur pačurāt. Ļoti lineāri un
saprotami sapņi.
Sapņi, kas atkārtojas. Tos jau var
uzskatīt par zemapziņas SOS brēcieniem.
Tie var liecināt par kādu psihoemocionālu
jautājumu, kas sasāpējis, par slimībām, par
problēmām, kas pieprasa uzmanību.
Kāda sieviete nemitīgi sapņoja par
pasaules galu.Toreiz viņas dzīvē bija grūta
situācija, bija apdraudēts viņas darbs, viņas
bizness. Lai gan sieviete cīnījās kā lauva,
darīja visu iespējamo un neiespējamo
un prognozēs pat rādījās cerīgas, sapnis
viņu vajāja teju katru nakti. Pēc gada viņas
uzņēmums bankrotēja.
iespējams, šo sapni varētu attiecināt
uz sadaļu - sapņi ar turpinājumiem. Jo,
lai gan pamatmotīvs sapņos bija viens un
tas pats, tie atšķīrās pēc intensitātes, iekšējā
dramatisma izjūtas. Ar katru reizi tie kļuva
arvien spilgtāki un nomācošāki. Sapņi ar
turpinājumiem bieži liecina par problēmas
risinājumu. Lai gan pazīstu cilvēkus, kas
nākamajā naktī var redzēt iepriekšējās nakts
sapņa turpinājumu.Tādi privātie seriāli, var
tikai apskaust - ja tie ir patīkami. Jo gadās
seriāli ar brīdinājumu.
Kāda topošā māmiņa astotajā
grūtniecības mēnesī ik pa laikam redzēja
neparastu sapni. Viņa ver vaļā konservus.
Dažādus. Pabrīnījās par sapni, nolēma,
ka varbūt vēlas apēst ko pikantāku, un

Katra sapnis
irvinauntikai
»
i vina,
> 1un no konkrētā
cilvēka atkarīgs, kā
viņš to interpretēs.
Tomēr ir sapņi, kas tik
konkrēti brīdina, ka nav
šaubu par vēstījuma
uzdevumu.
nepievērsa tiem uzmanību. Dienu pirms
vizītes pie ginekologa - viņai veselības
problēmu dēļ bija plānots ķeizargrieziens viņa redzēja sapni, ka atkal ver vaļā
konservus, bet nu tie ir sabojājušies. Pēc
dažām dienām, veicot regulāro pārbaudi,
ārstam nepatika sonogrāfijā redzētais. Uz
jautājumu, vai sieviete gatava mazliet ātrāk
veikt plānoto ķeizargriezienu, sieviete, kas
patiesībā vēlējās pierunāt ārstu riskēt un
veikt ķeizargriezienu dienā, kad viņai sāksies
dzemdības, uzreiz piekrita. Tajā pašā dienā
pasaulē nāca smuks puika. Ja tas nebūtu
noticis, ja gaidītu līdz plānotajam laikam,
mazulis aizietu bojā.

Jo tālāk, jo interesantāk
Kompensējošie sapņi. Sapņi, kuros
tiek piedāvāts kāds scenārijs, kā risināt
reālās dzīves problēmsituāciju. Ir taču
gadījies pārdzīvot saistībā ar kādu situāciju,
kas nonākusi strupceļā, un cauru dienu
tiek lauzīta galva, kā to atrisināt. Noteikti ir
dzirdēti stāsti par"nakts murgiem" kuros
cilvēks turpina meklēt grāmatvedības
aprēķinos kļūdu vai sacerēt prezentācijas
tekstu, bet no rīta atbilde ir rokā. Cilvēks pat
var neatcerēties, kā tas tika notika sapnī,
tikai ir atvieglojuma pēcgarša un zināšana
ceļoties. Taču ir sapņi, kur tādā veidā notiek
pasaules mēroga atklājumi. Kurš gan nav
dzirdējis par slaveno Mendeļejeva tabulu,
ko zinātnieks nosapņoja. Protams, šim
darbam tika veltīti divdesmit gadi, tomēr,
kā savu darbu salikt vienā veselumā,
zinātnieks ieraudzīja tieši sapnī. Kā izrādās,
arī šujmašīnas izgudrojums ir no sapņu
pasaules. Eliass Hovs - šujmašīnas radītājs -

tās principu ieraudzīja briesmīgā murgā, kur
glāba savu ādu no mežoņiem, kuru šķēpu
uzgaļos, kas grasījās atņemt Hovam dzīvību,
bija caurumi.
Dažreiz sapņos cilvēks saņem ne tikai
atbildi, bet arī emocionālu gandarījumu.
Piemēram, cilvēks, kuram ir miris tuvinieks,
tiekas ar mirušo sapnī, lai izbaudītu zaudēto
tuvību. Citreiz tiek izsapņotas detalizētas
dzīves ainas, iespējams, ar pazīstamiem
vai svešiem cilvēkiem, kur cilvēks veldzē
emociju tuksnesi, jo reālajā dzīvē šīs
emocijas ir nobloķētas vai to pietrūkst.
Radošie, iedvesmas sapņi. Tiem
varētu veltīt veselu grāmatu. Par cilvēkiem,
kuri pie gultas tur nošu lapas vai bloknotu.
Ir neskaitāmas atzīšanās, kā sapnī ir
nosapņota melodija, dzeja, romāna sižets
vai pat topošais bizness. Starp citu, slavenais
Terminators ir režisora Džeimsa Kamerona
sapņa produkts, ar ko viņš pēc tam nopelnīja
miljonus. Arī franču ķīmiķis Kekulē ilgi bija
nodarbināts ar to, kā ir veidota benzola
molekula. Kādu nakti viņam sapnī parādījās
gredzenā saritinājusies čūska, atmodies
zinātnieks atskārta - benzola molekulai ir
gredzenveida forma.
Taču radošie sapņi var būt ne tikai
konkrēti, kas pasaka priekšā, tie patiesi
var būt iedvesmas sapņi, kas liecina par
kaut ko pacilājošu un skaistu. Daudziem
tā ir lidošana, nonākšana kādās skaistās,
iedvesmojošās vietās, dažreiz nav īsti sižeta,
tikai skaistas krāsas, pat mūzika sapnī.
Bet dažreiz ierosme var nākt arī dīvainā
izpildījumā. Lūk, jaunas sievietes sapnis:
'Tas bija ļoti īpatnējs sapnis. Es redzēju,
ka notiek zemestrīce. Redzēju, cik nobijušies
ir cilvēki, kā viņi meklē glābiņu, vietu,
kur paslēpties. Pēc tam redzēju, ka esam
nonākuši kāda torņa pakājē. Man likās, ka
tas ir Bābeles tornis. Simtiem ļaužu skrēja pa
torņa kāpnēm uz augšu, visi steidzās, jo no
apakšas pakāpieni drupa, izšķīda putekļos.
Man bija bail, es skrēju, cik ātri vien spēju.
Tīk uz augšu! Tad ievēroju, ka man blakus
ir arvien mazāk cilvēku, un drīz es paliku
viena. Un te jau bija torņa augša, no kuras
pavērās pasaule. Tornis turpināja brukt,
sapratu, ka tūlīt būs beigas. Bija kāda prāta
daļiņa, kas zināja, ka tas ir sapnis.Tāpēc bija
sajūta, ka māku lidot. Es izplētu rokas un
metos lejā, pārliecībā, ka lidošu. Un... kritu.
Tas bija šoks, vājprātīgas bailes. Un tad kāda
balss skaidri man teica:"Strādā! StrādālTev
jāstrādā!" Es sāku vicināt rokas. Izmisīgi, no
visa spēka. Kā aizlauzts helikopters kūleņoju
debesīs, augšā, lejā līdz beidzot mani zigzagi
izlīdzinājās, un es lidoju.Tā bija burvīga
brīvības un laimības izjūta. Kad pamodos,
zināju - viss, pietiek tušēt, pietiek ņemties ar
puišiem, pietiek muļķoties.'Tolaik jauniete,
nu jau precēta sieviete, atzīstas, ka veco dzīvi
kā ar nazi nogriezusi. Atsāka studēt, drīz

apprecējās, piedzima bērni. Viņa saka, ka šo
sapni nekad dzīvē neaizmirsīs.
Varbūt kāds šo sapni uzskatītu nevis par
iedvesmas, bet par brīdinošo sapni. Katra
sapnis ir viņa un tikai viņa, un no konkrētā
cilvēka atkarīgs, kā viņš to interpretēs.Tomēr
ir sapņi, kas tik konkrēti brīdina, ka nav
šaubu par vēstījuma uzdevumu.
Brīdinošie sapņi. Atceros vīrieti, kas
stāsta kā joku savu sapni, kad redzēja,
ka ceļā uz Siguldu viņu aptur policisti un
uzliek sodu par ātruma ierobežojuma
pārkāpumu. Pēc dažām dienām viņš patiesi
devās uz Siguldu kopā ar savu draudzeni.
Tad viņš atcerējās sapni, par ko ar smaidu
izstāstīja līdzbraucējai. Tālāk - pēc dažiem
kilometriem viņu apturēja policisti un uzlika
sodu "par ātrumu" lai gan viņš, stāstot sapni,
to neviļus bija samazinājis. Izrādās - vīrietis
neievēroja, ka ir mainīta ceļa zīme. Tagad
atļautais ātrums bija mazāks.
Dažiem sargājošo lomu uzņemas
mirušie. Zinu sievu, kura droši zina - ja pie
viņas atnāk mirušais vīrs, tad ar dēlu būs
kādas nepatikšanas. Bet dažiem tie ir...
eņģeļi.
Paredzējuma sapņi. Nākamais stāsts.
"Mēs ar vīru devāmies uz Austriju
slēpot. Pirms nokļuvām galā, es Polijas
viesnīcā redzēju sapni. Ļoti dīvainu sapni.
Manā priekšā stāvēja cilvēks, pret kuru
man bija apbrīnojami siltas jūtas. Un viņš
man teica:"Sagatavojies.Tev ļoti, ļoti sāpēs.
Bet tu izturēsi." Atceros, kā es sāku raudāt.
Un lūdzos:"Lūdzu, tikai ne sāpes! Esmu
tikdaudzcietusiJ'Cilvēks pienāca man
klāt, apķēra un turpināja:'!! tam jābūt.Tu

Ieteikumi tiem,
kas veļas sapni
izmantot sava laba
• Svarīgi saprast, ar kādām jūtām

un dom ām esi pamodies. Vai
mierīgs, emocionālā līdzsvarā, vai
satraukts. Atceries, ko esi sapņojis,
un padom ā, kāpēc tas ir radījis
konkrēto pašsajūtu. Pats sapņotājs ir
vislielākais eksperts savos sapņos.
• Pieraksti savus sapņus.
• ja ir nepatīkams sapnis, norunā

vai noraksti to nost. Izdomā sapņa
turpinājumu. Radi savu scenāriju
sapnim. Tādu, kadu vēlies.
• Ejot gulēt, pasūti sev sapņus.
Palūdz augstākos speķus, lai atsuta
sapni atbildi, ja darīsi regulāri, būs
panākumi. Ar laiku vari kļūt p ar
savu sapņu režisoru.
• Sapnis vienmēr nes informāciju
jo vairāk zinām un saprotam,
jo esam viedāki. jo viedāki, jo
patīkam āka dzīve.
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VISUMS Cilvēks un sapņi
izturēsi." Un tad es redzēju, ka tas ir eņģelis.
Viņš viegli vizēja, un bija redzamas spārnu
aprises. Es pamodos raudādama. Es biju
pārliecināta, ka uz kalna notiks nelaime.
Es ļoti uzmanījos, izvairījos no bīstamām
trasēm. Nelaime nenotika. Bet tieši tur,
slēpošanas kūrortā, es iepazinos ar vīrieti.
Tā bija liktenīga mīla, kad pasaule pārstāj
eksistēt. Un šī mīlestība manu uz daudziem
gadiem dzīvi pārvērta par ciešanu
ieleju. Es nezināju, cik ļoti man
sāpēs. Pat nenojautu, cik ļoti
var sāpēt dvēsele. Un - jā - es
izturēju. Nu viss ir beidzies.
Vienīgi jautājums: vai es ko varēju
mainīt?"
Dažreiz sapņu paredzējumi
tiek pausti simboliskos tēlos.
Nākamais uzklausītais sapnis.
"Biju bez darba. Vairāki mēneši
intensīvu darba meklējumu, bet
tas, ko man piedāvāja, bija daudz
par maz Jāmaksā par īri, man ir
bērns, toreiz vēl viņš bija mazs.
Iekrājumi beigušies, parādos
līdz ausīm, sirdī izmisums, pati
pusbadā, zināju - vēl mazliet,
un tās būs beigas. Te kādu nakti
redzu sapni. Man pretī nāk vīrietis.
Pienāk un dod kartupeļu maisu.
Es viņam vaicāju:"Kas tu esi?"
Viņš atbild:"Ūdensvīrs."Pamodos,
pabrīnījos par dīvaino sapni un
aizmirsu. Bet pēc divām nedēļām
atradu darbu. Labu darbu, savā
profesijā. Mani pieņēma uz
pārbaudes laiku, ja izturēšu - būs
labs amats un liela alga. Un tieši
februārī, kad sākās Ūdensvīra
mēnesis, es tiku pieņemta darbā."
Apzinātie sapņi. Sapņi,
kad skaidri saproti, ka sapņo. Ir
gadījies, vai ne? Bet dažreiz mūsu
psihe-jautājums-vai psihe? izspēlē vēl lielākus trikus. Ja to tā
var nosaukt...
Pirms vairākiem gadiem man
atstāstīja kāda vīrieša sapni. Viņa
radiniece stāstīja kā apliecinājumu,
ka dažreiz dzīve ir mistikas
pilna. Vīrietis sapnī esot nonācis
vecā mājā.Tā bijusi māja no bērnības,
kur dzīvojusi viņa vecmamma. Viņš gājis
iekšā, kur viss bijis kā kādreiz - tik spilgti
to redzējis - kā dzīvē. It kā būtu aizceļojis
pagātnē, kad bija divpadsmitgadīgs zēns.
Mājā sēdējusi vecmamma, smaidījusi un
aicinājusi viņu pie galda. Aicinājusi ēst. Viņš
skaidri dzirdējis vecās sievietes balsi.Tad viņš
atcerējies: bet viņa taču ir mirusi! Un sapratis,
ka tas ir sapnis, un centies pamosties. Bet
nekādi tas neesot izdevies. Vīrietis stāstījis,
ka burtiski fiziski jutis, kā raujas augšā, grib
atvērt acis, bet viņam tas neizdodas. Tad

beidzot esot pamodies. Piecēlies, juties
kā vienmēr. Darījis visu kā vienmēr, gājis
uz vannas istabu, piegājis pie spoguļa un
ieraudzījis, ka ir nosirmojis. Vēl stāvējis un
domājis - kā tas iespējams? Vienā naktī. Vēl
nolēmis, ka viņam piestāv. Un tad... nācis
rīts. Izrādās, ka viņš bija redzējis sapnī, ka ir
pamodies, bet īstenībā tas bija sapnis sapnī.
Mistiskākais un traģiskākais, ka tajā dienā

Šamaņi sapņus uzskata par citām
dimensijām. Ir speciālas tehnikas, kas izkop
sapņošanas iespējas tā, ka cilvēks spēj ceļot
laikā un telpā. Ja papēta kultūras vēsturi,
sapņiem allaž ir bijusi nozīmīga loma. Arī
literatūrā, piemēram, mītos, pasakās, tieši
sapņos nereti notiek nepieciešamā tikšanās,
informācijas saņemšana, lai rastu konkrētā
uzdevuma risinājumu.
Kā viedo mācību zinātāji un
citi sapņu gudrinieki skaidrotu
iepriekšminētos sapņus?
Varbūt vairākumu varētu
izskaidrot ar psihes īpatnībām,
iespējams, tām, ko mēs līdz
galam vēl neesam izzinājuši.
Piemēram, kolektīvo atmiņu
vai varbūt DNS atmiņu, jau
tagad ir daudz pētījumu, kas
apstiprina, ka arī emocijas un
pārdzīvojumus mantojam
dzimtas ietvaros. Būtu prāti,
kas sapņos notiekošo uzskatītu
par informācijas apstrādi, ko,
esot nomodā, neapzināmies,
lai gan psihe ir nofiksējusi. Daži
runātu parenergoinformatīvo
lauku, kurā atrodamies, ne velti
tiek uzsvērts, ka ekstrasensa
spējas ir ikvienā, tikai ne visiem
tās aktivizētas. Daži garīgo
prakšu veicējiem piesauktu
Akaši hroniku, kurās atrodas
visa informācija par pagātni,
nākotni, tagadni; esot tāda
kosmiskā bibliotēka. Vai varbūt
taisnība izrādītos hologrāfiskā
Visuma teorijas piekritējiem,
kas vēsta, ka līdzdarbojamies
realitātes radīšanā. Un ne
tikai šīs - mums zināmās.
Piemēram, 1987. gadā Sapņu
izpētes asociācijas gadskārtējā
sanāksmē Vašingtonā fiziķis
Freds AlansVolfs uzsvēra,
ka ar hologrāfisko modeli
var izskaidrot tā sauktos
apskaidrotos sapņus (neparasti
spilgtus apskaidrības sapņus,
kuros sapņotājs atskārš,
ka cilvēks ir nomodā).
Volfs pieļāva, ka šādi sapņi patiesībā ir
citu - paralēlo - realitāšu apciemojumi
un hologrāfiskais modelis galu galā
ļaus attīstīt, tēlaini sakot,"apzināšanās
fiziku" kas dos iespēju pilnīgāk izpētīt
mūsu esibu citu dimensiju līmeņus.
Kā jau katrai teorijai, arī šai ir oponenti,
tomēr nenoliedzami - interesanti. Jo
kā gan izskaidrot sapņus, ko dēvē par
ekspresīvajiem, kad cilvēks sapnī nonāk
vietā, kas zemes virsū neeksistē. Zinu
cilvēku, kas regulāri aizceļo citās dimensijās,
kā viņš pats par to smejas. Sapņu apraksti ir

Varbūt naktī notiek kas tāds,
ko mēs neatceramies vai
nodēvējam par prāta rotaļām
vai smadzeņu specefektiem, kas
tomēr liek aizdomāties. Varbūt
Jungām ir taisnība - sapņi ir
tikpat nozīmīgi kā nomoda dzīve.
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viņam piezvanīja bijusī sieva un paziņoja, ka
viņu dēls ir miris. Viņu notriekusi mašīna, kad
puika atgriezies no skolas. Vīrieša mati divu
nedēļu laikā nosirmoja. Nu jau reālajā dzīvē.
Dēls bijis divpadsmit gadus vecs.

Sapnis dzīves naktī
"Cilvēka acs nav redzējusi, cilvēka auss
nav dzirdējusi, cilvēka roka nespēj sataustīt,
viņa mēle - sajust un viņa sirds - pavēstīt
to, kāds bija mans sapnis."Viljams Šekspīrs

Sapnis vasaras naktī.

fantastu sižetu vērti, pats cilvēks - normāls,
strādā nopietnā uzņēmumā, amatā, ar
fantastikas literatūru neaizraujas, tomēr
viņa sapņu pieredzējumi ir elpu aizraujoši,
pat neticami. Piemēram, viņš ir bijis ellē.Tur
esot drausmīgi. Pamodies nosvīdis, trīcējis,
uzreiz devies uz Baznīcu. Esot arī skaistās
vietās bijis, kad kāda apziņas daļa zina - lūk,
tās ir debesis, augstākie, garīgie slāņi. Zinu
sievieti, kas sapņos ik pa laikam nokļūst
senā pagātnē. Viņa detalizēti apraksta
laiku, kā viņa jutusies, kas bijusi. Kas šajā
gadījumā izraisa pārsteigumu - ne vienmēr
viņa to redz kā filmu ar sevi galvenajā lomā.
Dažreiz tas notiek ļoti savādi."Reiz redzēju
notiekošo it kā no bruģa. Redzēju karietes,
cilvēkus virs manas galvas, dzirdēju skaņas
un dzīves trokšņus. Bet pati biju kaut kur
apakšā, nezinu - kā kukainis, kā kaut kas
mazs, kas skata pasauli no apakšas uz
augšu. Pat bruģa akmeņus redzēju tik
skaidri, it kā skatītu tos ar lupu."Vēl viena
neparasta atzīšanās ir kādai sievietei, kas
pārvākusies uz jaunu dzīvesvietu, ko sāka
īrēt. Pirmajā naktī sapnī ieraudzīja, ka virs
viņas galvas ir caurums, apmēram metru
diametrā, no kura uz viņu - gulošu - raugās

kaut kādas spocīgas būtnes. "Viņi bija kādi
pieci, seši.Tādi mošķīši, kuri par mani kaut
ko sprieda,"atceras sieviete."Es redzēju viņus
tikpat skaidri kā tagad tevi, kārtīgi nopētīju,
lai gan sajūtas bija neparastas. Baiļu nebija,
tikai pārsteigums."Šis sapnis sievieti tikļoti
aizrāva, ka viņa sāka meklēt informāciju par
pārdabiskām būtnēm dažādos informācijas
avotos. Kāds bija viņas izbrīns, kad vienā
ezoteriķu izdevumā ieraudzīja precīzas nakts
viesu kopijas - ilustratīvus zīmējumus.Tie
bija zemākās astrālās pasaules pārstāvji, kas,
kā tiek informēts, dzīvo mums līdzās.

Katrs sapnis ir stāsts
Ārsts, psihoterapeits un sapņu
speciālists Agris Palkavnieks kādā intervijā
stāsta:"20. gadsimta trīsdesmitajos
gados kāds vācu antropologs dzīvoja pie
sinojiem - tautas, kas mitinājās Malaizijas
džungļos. Viņiem bija īpatnēja kultūra.
Kaimiņu tautas baidījās no sinojiem,
uzskatīdamas viņus par maģiskām spējām
apveltītiem, turklāt šai tautai bija laba
sociālā organizācija, viņi dzīvoja harmonijā
ar sevi un apkārtni, mierā cits ar citu.Tur

nebija novērojamas nedz nesaskaņas,
nedz strīdi. Svarīga sinoju kultūras daļa bija
sapņi. Pamostoties no rīta, sinoju ģimene
sanāca kopā un katrs - gan vecāki, gan
bērni - stāstīja savu sapni. Vēl vairāk-ja
kāds sapnī bija sastrīdējies vai nodarījis pāri
citam, sapņotājs no rīta devās pie šā cilvēka
un atvainojās viņam. Sapnis ir intīms, tas
atspoguļo cilvēka apslēptās vēlmes, dziņas,
neapzinātās jūtas, cerības, un stāstīt savu
sapni - tā ir uzticēšanās klausītājam. Sinoji
ļoti uzmanīgi uzklausīja sapņotāja stāstu,
tur nebija šīs attieksmes - ak, tas taču tikai
sapnis. Jo šādai attieksmei īstenībā iet līdzi
vēstījums - tavs sapnis ir nieki, tavas jūtas,
cerības un bažas ir nieki."
Katrs sapnis ir stāsts.Tas kaut ko stāsta
mums par mums pašiem, mūsu dzīvi,
pasauli, varbūt pasaulēm, lielo esības
noslēpumu.Tā ir pārsteidzoša debesu
dāvana, kas noteikti mums dota ar gudru
ziņu. Par to, vai mēness ietekmē sapņus
un kāda saistība ir sapņiem un konkrētai
Mēness dienai, varat pārliecināties paši.
Patiesā Dzīve piedāvā astroloģes Žanetes
Kordes mēness dienu kalendāru, kur skaidri
norādīts, kas kurā naktī gaidāms.*

Meness dienu sapņu tulks
1. Nepatīkamie nepiepildās,
patīkamie mēdz piepildīties.
2. Neko nenozīmē.
3. īpaši, mēdz ātri piepildīties
4. Nozimigi, brīdinoši, saistīti
a r seniem cēloņiem.
5. Bieži norada uz veselības
problēmām, raudāšana - uz
atveseļošanos.
6. Piepildās un ir informatīvi,
ja vien diena ir bijusi
harmoniska, bez pārliekas
spriedzes.
7. Viedi, svarīgi un nozīmīgi,
piepildās ātri, nav ieteicams
nevienam pārstāstīt.
8. Vērts atcerēties un apzināties,
norāda uz patiesām vēlmēm un
dzīves aicinājumu.

9. Murgi nepiepildās,
patīkamie piepildās.
10. Negatīvais piepildās,
labais nē.
11. Nepiepildās.
12. Sapņi, kuri piedāvā
palīdzību, der atcerēties.
13. Nozīmīga informācija
par senām neatrisinātām
problēmām.
14. Mēdz būt nepatīkami,
visbiežāk nepiepildās.
15. Viedi, rāda lietas, kuras
jārisina akūti.
16. Dziednieciski, atbrīvo no
spriedzes, tomēr bez īpašas
nozīmes.
17. Patiesi un nozimigi.
18. Rāda traucējošas

problēmas un to risinājumus.
19. Mēdz būt biedējoši, nav
jāpievērš uzmanība.
20. īpaši, pirms iemigšanas
ir vēris uzdot jautājumu
un noskaņoties uz atbildi,
piepildās ātri.
21. Parasti patīkami, bet
nepiepildās.
22. Viēduma, intuīcijas un
gaišredzīgi sapņi, piepildās,
vērtīga informācija nākotnei
23. Piepildās, bet ar pretēju
nozīmi.
24. Mēdz norādīt uz
pašrealizācijas tēmu.
25. Parasti nepiepildās, ja bijis
nepatīkams, vēlams ar rita
dušu to “noskalot”.

26. Vēsta p ar ta, kādu mēs paši
sevi redzam, mēdz būt īpatnēji.
27. Patiesi un piepildās, kaut
ari mēdz būt samezgloti un
nesaprotami, ir vērts izprast,
apzināties.
28. Viedi padomdevēji, norada
uz šķēršļiem un grūtībām.
29. Mēdz būt biedējoši,
nepiepildās.
30. Brīnumaini un viedi,
jāmeklē tajos racionāls
domugrauds.

S a līd z in ie t savus
sapņus a r k a le n d ā ru ,
to m ēr p irm ām kārtām
u z tic ie tie s savai in t u īc ija i!
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Ērikai gaišredzības spējas piemīt no bērnības, un
jau divdesmit sešus gadus viņa ir Veselības Sko
lotāja. Pēteris ir psiholoģijas un pedagoģijas
zinātņu doktors, dziedniecību praktizē četrdes
mit sešus gadus. Kopš deviņdesmito gadu
sākuma Antonu pāris vada atveseļošanās kursus,
kuros cilvēki iemācās būt dzīvespriecīgi, veseli un
stipri. Izrādās, to spēj ikviens.

Vienkārša metode,
kas maina dzīvi
UZ EVIJAS HAUKAS JAUTĀJUMIEM ATBILD DZIEDNIEKI ĒRIKA UN PĒTERIS ANTONI.
ētera un Ērikas Antonu
pacienti sūdzas, ka ar

P
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viņiem notiek neparastas
un nesaprotamas lietas:
viņi jūt, ka ir kaut kas
PATIESA DZĪVE uzlikts,
2016
nekas neiet, viņi
netiek vaļā no nelaimēm,

skaudību, kas nāk no citiem cilvēkiem.
Cilvēkam vienmēr liekas, ka visās

vienīgi tad, kad pārņem smaga vainas
sajūta un sevis nosodījums. Tas notiek

problēmās ir vainīgi “tie citi’. Taču
dziednieki Ērika un Pēteris ir pārliecināti,
ka 99% gadījumos cilvēkiem ir pašlāsts.

neapzināti, un cilvēks pie tā nav vainīgs,

Pašlāsts? Vai tad iespējams, ka cilvēks

Kas tad īsti ir ši mistiskā lieta pašlāsts, kas neļauj cilvēkam būt
veselam un laimīgam?

pēdām. Pēdās ir visu iekšējo orgānu
bioloģiski aktīvie punkti.
Stresu var izraisīt jebkādas pārmaiņas
jūsu dzīvē: tuva cilvēka zaudējums,
šķiršanās, parāds, darba zaudēšana,
aiziešana pensijā, grūtniecība, kāzas,
dzīvesvietas maiņa, mācību sākums un
nobeigums, pieaugušo bērnu aiziešana no
mājām, svētki, atvaļinājums, ēšanas un
miega režīma maiņa. Kā redzat, šīm
pārmaiņām nepavisam nav jābūt
negatīvām.

Pašlāsts nav mistika.
Tā ir zinātniski
izskaidrojama parādī
ba, ko sauc par enerģē
tisko reversiju. Tā ir
neiroloģiska kļūme
organismā, kad stresa
ietekmē organisms
darbojas pret sevi.

organisms sāk darboties pret sevi. Mēs
atklājām, ka pašlāsts ir dažādu fizioloģis
ko, elektrisko un bioķīmisko reakciju
kļūme. Tas ir sākums onkoloģijai un
autoimūnām slimībām - artrītam un
diabētam.

Ir cilvēki, kam nepalīdz medikamenti.
Pat dabiskās zāles izraisa blaknes. Ir
cilvēki, kas izmēģinājuši visu: apmeklē
juši gan ārstus, gan dziedniekus, taču
bez rezultātiem.
Arī šajos gadījumos pie vainas ir
pašlāsts. Cilvēka organismā rodas
elektromagnētiska kļūme, un, kad mainās
polaritātes, viss it kā apgriežas kājām
gaisā. Rodas homolaterālie traucējumi.
Tas nozīmē, ka smadzeņu puslodes
nedarbojas saskaņoti. Organisms kaitē
pats sev. Tas arī ir pašlāsts, un zinātniski
šo parādību sauc par enerģētisko
reversiju.
Organisms dara visu, lai kļūtu vēl slimāks.
Neiedarbojas zāles un procedūras, prasās
pēc kaitīgiem produktiem, negribas
vingrot. Un pat tad, kad cilvēks aiziet uz
sporta zāli, viņš iegūst vēl kādu traumu.

Ir cilvēki, kas apgalvo, ka stresa
situācijas viņus neietekmē. Viņi
nenervozējot, esot savaldigi... Vai
viņiem pašlāsts nedraud?
Pētījumi rāda, ka, neraugoties uz
emocionālo savaldību, uz stresu reaģē
ķermenis. Savaldīga cilvēka ķermeni
izdalās tie paši stresa hormoni, kādus ražo
nervozējoša cilvēka organisms. Jūs jau
varat nenervozēt, taču jūsu ķermenis
pārdzīvo stresu pat tad, kad jūs lietojat
parfimēriju, kurā ir kaitīgas ķīmiskas
vielas, neveselīgu pārtiku vai nepareizi
izpildāt fiziskos vingrinājumus. Elektro
magnētisko kļūmi organismā var izraisīt
ari neērti apavi, kas rada pārlieku slodzi

Bet kā ir ar tiem, kas bieži gūst
traumas?
Neviena trauma nav nejauša. Ja jūs
kaut ko sastiepjat vai sasitat, tas ir signāls,
ka pašlaik jūs pārdzīvojat "sliktus laikus”.
Viena no pašlāsta izpausmēm ir tā sauktie
homolaterālie traucējumi, kad smadzeņu
puslodes nedarbojas saskaņoti. Tad jūsu
kustības kļūs kokainas - un, lūk, jūs jau
sāpīgi paklūpat vai arī sasitat savu mīļāko
krūzīti.
Vai ir tā, ka jūs neatceraties kādu vārdu,
meklējat to savā atmiņā, bet nevarat
atrast? Jūs jaucat vārdus, dažreiz runājat
pretēji tam, ko gribat pateikt: ar roku
rādāt pa labi, bet sakāt pa kreisi. Ari tie ir

smadzeņu homolaterālie traucējumi.
Daudzi cilvēki sūdzas, ka viņiem
neveicas: viņi visu apsver, apdomā, taču
nezin kāpēc pieņem nepareizus
lēmumus, izvēlas neīstos draugus,
vientiesīgi uzķeras uz krāpniekiem. Vai
arī tas ir pašlāsts?
Pašlāsts jeb enerģētiskā reversija skar
tās jūsu dzīves jomas, kurās jums nekad
nekas nesanāk. Ja pašlāsts ir smagā formā,
jūs uzvedaties tā, it kā gribētu dzīvot
nelaimīgu dzīvi. Un, neraugoties uz to, ka
jūs apzināti tiecaties pēc laimes, neapzi
nātā uzvedība aizved jūs pretējā virzienā.
Jūs jūtaties kā “nelaimes čupiņa”. Jūs ļoti
labi zināt, kā rīkoties stresa situācijās, taču
uzvedaties pilnīgi pretēji - “atkal uzkāpjat
uz grābekļa”. Daži pat sastāda sarakstu, ko
nevajag darīt, taču arī tas nelīdz.
* Raimonds vērsās pie Pētera pēc
palīdzības: viņš nekādi nevarēja dabūt
labāk atalgotu darbu, lai gan patiešām bija
to pelnījis kā profesionālis. Viņš nevarēja
saprast, kāpēc, aizejot uz pārrunām pie
darba devēja, vienmēr kaut kas nogāja
greizi. Pēteris teica, ka pie vainas ir
Raimonda pašlāsts jeb reversija, kas
izpaužas kā nedrošība, neticība savām
spējām un spēkiem. Pārrunu laikā tā vien
šķita, ka intervētāji to juta un noraidīja
viņa kandidatūru. Viss nostājās pret viņu.
‘Vairāku dziedniecības seansu laikā mēs
kopīgi noteicām neveiksmju enerģētisko
cēloni, sakārtojām viņa enerģētiku. Viņš
kļuva drošs un pārliecināts par sevi un
dabūja ļoti labi apmaksātu darbu,” stāsta
Pēteris.
Kāpēc ir tā, ka cilvēki sūdzas par to, ka
viņiem nekas neiet, bet tad, kad viņiem
piedāvā iespēju atrisināt problēmu, viņi
no tās atsakās?
Cilvēki ar pašlāstu ļoti bieži atsakās no
palidzības un noraida labas iespējas. Viņi
neredz plusus, bet it kā speciāli meklē
mīnusus. Tādi cilvēki nespēj adekvāti
novērtēt pozitīvas, noderīgas situācijas un
cilvēkus un paši pievelk sliktus notiku
mus.
Pašlāsts jeb enerģētiskā reversija neļauj
jums uzlabot savas dzīves kvalitāti. Jūs
gribat mainīties, atveseļoties, taču
zemapziņa uzskata, ka problēma ir
iesakņojusies pārāk dziļi un būs ārkārtīgi
grūti tikt ar to galā. Piemēram, jūs gribat
nodarboties ar sevis dziedināšanu, taču
pašlāsta skartā zemapziņa jums saka: “Tas
būs pārāk ilgi, pārāk grūti, pārāk dārgi. Un
vispār... Tu neesi to pelnījis, tu neesi
cienīgs būt vesels un laimīgs.”
Pašlāsts liek jums rīkoties un darboties
pretēji tam, ko darītu cilvēks ar normālu,
sakārtotu enerģētiku. Piemēram, jūs varat
sev teikt “Es esmu nogurusi katru vakaru
pēc darba strīdēties ar vīru; šovakar mēs
labi atpūtīsimies.’’ Neraugoties uz jūsu
2016 PATIESA D Z ĪV E
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labajiem nodomiem, tad, kad vakarā no
darba atgriežas virs, vārds pa vārdam, un
jūs jau atkal, kā ierasts, strīdaties. Jūs
vainojat sevi, domājot, ka tas ir gribasspēka
trūkums. Nē! Tas ir pašlāsts.
Vai cilvēks pats var noteikt, vai viņam ir
vai nav pašlāsts?
Bez tā, ko stāstījām iepriekš, pie pašlāsta
jums var būt ari daži no šiem simptomiem.
•Savilkts sprands, smagi pleci, it kā kāds
sēdētu uz pleciem; sāpes mugurā vai
locītavās, lai gan nav bijušas nekādas
traumas.
•Tieksme pēc saldumiem, alkohola vai
cigaretēm, pārēšanās.
•Nepatīk savs atspoguļojumu spoguli.
• Hronisks nogurums; trauksme, nelaimes
priekšnojauta, kašķlgums, grūtības savaldīt
negativas emocijas.
• Pazūd miers un prieks, pazeminās darba
spējas; parādās atrautība no apkārtējās
pasaules vai arī trula vienaldzība pret visu
un visiem.
•Agrāk no saaukstēšanās jūs atveseļojāties
dažu dienu laikā, taču tagad slimojat
vairākas nedēļas, vai ari jums slikti dzīst
brūces, ilgi nevarat atkopties no citām
slimībām.
•Sāp viss ķermenis vai ir klejojošas sāpes,
kam nevar atrast cēloni.
•Nezināmas izcelsmes slimības, neskaidra
diagnoze, nepalīdz zāles.
•Alerģija, diabēts, artrīts vai citas autoimūnās slimības.
Vai šīs izpausmes var liecināt arī par to,
ka cilvēkam ir uzlikta ļaunā acs, lāsts vai
kāds cits enerģētiskais kaitējums?
Pareizi, šie simptomi var būt ari pie
enerģētiskās skādes. Taču, kā apgalvo
havajiešu priesteri Kahūnas, citu cilvēku
skaudība un citas negācijas pielīp tikai tad,
ja cietušajam jau ir pašlāsts. Ja cilvēkam ir
pašlāsts, viņš zaudē aizsardzību, tāpēc ir
atvērts jebkādai negatīvai ietekmei. Ja
cilvēks ir brīvs no pašlāsta, citu cilvēku
negācijas būs, kā saka latvieši, kaķa lāsti.
Vai dziednieks var noņemt pašlāstu?
Atklāsim jums kādu noslēpumu - neviens
dziednieks nevar noņemt pašlāstu! To
varat izdarīt tikai jūs pats. Mūsu uzdevums
ir vadīt jūs attīrīšanās procesā, kamēr jūs
mācāties un izpildāt mūsu izstrādātās
tehnikas.
Kas tad īsti jādara, lai atbrīvotos no
pašlāsta?
Mēs piedāvājām jums piedalīties jaunajā
Atveseļošanās kursā, kas notiks janvāri.
Šajā kursā desmit nedēļu laikā jūs varēsiet
būtiski uzlabot savu veselību, nevis tikai
iemācīties, kā dziedināt sevi kaut kad
nākotnē. Katra nodarbība būs dziedināša
na. Jūs vienlaikus dziedināsieties un
mācīsieties.
Šajā kursā mēs jums atklāsim savu unikālo
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metodiku, kas ļaus atbrīvoties ne tikai no
pašlāsta, bet ari no slimībām un psiholoģis
kajām problēmām. Šo metodiku mēs
nosaucām par bioaktivāciju. Bioaktivācija
ir atveseļošanas programma, kas ietver sevi
vairākas tehnikas un metodes.
Bioaktivācija apvieno sevi havajiešu
priesteru Kahūnu tehnikas, ķermeniski
orientētu psihoterapiju, morfoģenētiku,
visjaunākos atklājumus par cilvēka
enerģētiku, akupunktūru, kā ari mūsu
izstrādātās tehnikas. Modernizējot senās
zinības, apvienojot tās ar savu ilggadējo
dziednieka pieredzi, mēs izstrādājām
metodiku, kas ātri un viegli var atbrīvot jūs
no pašlāsta, iedarbināt organisma pašatveseļošanas un atjaunošanas mehānismus.
Vai, salīdzinot ar citām metodēm, ko jūs
mācāt savos kursos, bioktivācijai ir
kādas sevišķas priekšrocības?
Pašlaik mēs esam pārņemti ar šo metodi
un paši nevaram pierast pie bioaktivācijas
atveseļošanas brīnuma. Mēs priecājamies
no visas sirds, kad redzam gandrīz tūlītēju
un reizē apbrīnojami noturīgu rezultātu!
Bioaktivācijas tehnikas ir ārkārtīgi
vienkāršas, un tās var izpildīt ikviens.

Neviens dziednieks
nevar noņemt pašlāstu!
To var izdarit tikai
pacients pats.
Vai ar bioaktivācijas tehnikām var
sakārtot sevi, ja ir trauksme un nedrošī
ba par nākotni? Vai var savaldīt savu
kašķīgumu, vēlmi kontrolēt tuviniekus,
ja ir bail, ka ar viņiem var notikt kaut kas
slikts?
Bioaktivācija nekavējoties maina
smadzeņu elektroķīmiskos procesus, tāpēc
dažu minūšu laikā jūs varat pārvarēt bailes,
vainas sajūtu, kaunu, skaudību, dusmas. Ja
problēma ir smagāka, jums, protams, būs
vajadzīgi vairāki seansi. Taču dažu nedēļu
laikā, bez jebkādiem medikamentiem, jūs
tiksiet galā arī ar nopietnām problēmām kaitīgiem paradumiem, sevis nosodīšanu,
trauksmi, sērām, depresiju.
Bioaktivācija palīdzēs jums kontrolēt
emocijas, sasniegt panākumus mācībās,
sportā un darbā. Bioaktivācija atklās jūsu
dabas dotās spējas pārliecinoši runāt,
rīkoties un uzvesties, pieņemt un mīlēt
sevi, būt apmierinātam ar dzīvi, kā ari
dziedināt sevi.
Bioaktivācija atbrīvo no nomāktības.
Nomāktības gadījumā labā puslode ir
pārslogota: cilvēks kļūst drūms, aizdomīgs
un apātisks. Daži pacienti bez panāku
miem ārstēja depresiju, kuras faktiski
nebija, jo vajadzēja harmonizēt smadzeņu
puslodes.

Kas notiek ar tiem, kam ir pārpūlēta
kreisā puslode?
Šie cilvēki ir darbaholiķi - viņi nevar
apstāties un strādā, kamēr pilnīgi neizsmeļ
sevi.
Vai bioaktivācija palīdz atbrīvoties arī
no ķermeņa kaitēm?
Jā, bioaktivācija palīdz atbrīvoties no
sāpēm, ari no klejojošām sāpēm, kurām
ārsti nevar noteikt cēloni.
Bioaktivācija var atbrīvot no atkarības un
liekā svara. Visām atkarībām ir viens
cēlonis - tā ir trauksme. Kodēšana
alkoholiķim nepalīdz, jo viņš ar alkoholu
ārstē savu trauksmi. Ja būs liegta iespēja
lietot alkoholu, cilvēks var sajukt prātā. Ari
pārēšanās apslāpē trauksmi. Tāpēc jāstrādā
nevis ar atkarībām vai lieko svaru, bet ar
trauksmi. Bioaktivācija ir tā metode, kas
var atbrīvot jūs no trauksmes. Ar bioakti
vācijas metodi mēs palīdzam cilvēkiem
atbrīvoties no uztraukuma, trauksmes,
raizēm un nomāktības, kas liek lietot
tabletes, dzert alkoholu, smēķēt cigaretes
vai zālīti un iztukšot ledusskapi.
Bioaktivācija palīdzēs ātrāk atgūties no
traumām: ātrāks sadzīs lūzumi, atjaunosies
audi, pēc operācijām - ātrāka atveseļoša
nās.
Bioaktivācija palīdz ari alerģijas un astmas
gadījumā. Šīs slimības ir psihosomatiskas,
tāpēc ar alerģiju nekas nav jādara. Jāatrod
īstais, emocionālais cēlonis, un, to
likvidējot, pazudis arī alerģija.
Kā ir ar nopietnām slimībām?
Biokativācija palīdz visu slimību
gadījumā, sākot ar osteohondrozi un
beidzot pat ar onkoloģiju.
Ja jums ir hroniskas galvassāpes, iekšējo
orgānu hroniskas slimības, sāpes mugur
kaulā un locītavās, bezmiegs, nervozitāte,
zema imunitāte, iekšējās sekrēcijas
dziedzeru slimības, gremošanas trakta
problēmas, sirds un asinsrites sistēmas
traucējumi, augsts vai zems asinsspiediens,
alerģija, hronisks nogurums, lieks svars vai
psiholoģiskās problēmas - bioaktivācija
var kļūt par jūsu ceļu uz veselību.

Gadījumi, kad mūsu
pacienti lietoja
bioaktivāciju
* Pirms jūs iemācījāt man bioaktivāciju,
man bija hormonālās sistēmas traucējumi mastopātija. Visu mūžu pirms mēnešrei
zēm bija jutīgi krūšu dziedzeri un pat
sāpīgi sabiezinājumi. Lietoju zāles, lai
uzlabotu hormonālo fonu, bet bez
rezultāta. Cietu no miega traucējumiem dzēru miega un nervu zāles, bet cik tad ilgi
var?! Tad vēl alerģija no ogļhidrātiem, kas
izpaudās kā izsitumi uz ādas, nevarēju ēst

ne saldumus, ne augļus.
Tagad varu dalīties ar jums savā priekā: pēc
sešiem jūsu bioaktivācijas dziedniecības
seansiem sabiezinājumi krūtis ir pazuduši
bez pēdām, ari izsitumi; guļu bez miega
zālēm, ēdu augļus un bez bailēm pat
saldumus. Un galvenais - es zinu, ka daudz
ko varu pati, lai uzturētu sevi formā.
Paldies par palīdzibu, paldies par mācību
un padomiem!

trauksmes un raizēm par rītdienu,
vakaros atslēdzos, tiklīdz galva pieskaras
spilvenam; ar trīszaru nervu, kad tas
mēģina pacelt galvu, ar jūsu metodi pati
tieku galā dažās minūtēs; ari vecākiem it
kā esmu piedevusi (pie tā vēl jāpiestrā
dā). Paldies par šo brīnišķīgo brīvības un
miera sajūtu, ko jūs man dāvājāt. Par
visu esmu jum s bezgala pateicīga.
N oteikti pieteikšos uz jūsu kursiem .

Atbrīvoties no pašlāsta, apgūt
bioaktivāciju, atrisināt psiholoģis
kās problēmas un būtiski uzlabot
veselības stāvokli jūs varēsiet
Antonu kursos.
Dziedināšanas kurss notiks Rīgas
centrā 10 nedēļas 2 stundas nedēļā:
Sestdienās - 10.00-12.00

Jūsu Mairita
* M īļie skolotāji Ērika un Pēteri! Raksta
jum s bijusī skolniece Elīna. Gāju jūsu
kursos, tad tos pametu, domāju, ka esmu
jau pietiekami gudra, bet nekā! Manas
vecās kaites pamodās: vakaros ilgi nevarēju
iemigt; raizējos par rītdienu: vai būs
pietiekami naudas dzīvei (lai gan ar vīru
pelnām normāli); bieži streikoja trīszaru
nervs; iekšā sēdēja kaut kāds aizvainojums
uz vecākiem (kaut arī viņi ir tālu); bieži par
niekiem piekasījos vīram un bērniem (to
es, protams, saprotu mazliet vēlāk). Kopš
vērsos pie jum s pēc padoma, ko darīt, un
izgāju sešus individuālos seansus, kuros jūs
veicāt bioaktivāciju, esmu brīva no

Pateicībā Elīna

Vai bioaktivācija palīdz jums pašiem
uzturēt sevi formā?
Pēteris stāsta: “Šovasar mēs ar Ērik u
bijām pie Vidusjūras. Divdesm it sešus
gadus, kopš esam kopā, Ē rik a baidījās no
dziļa ūdens: peldēja tikai tur, kur varēja
aizsniegt dibenu. Kādu dienu, atgriežo
ties no sava tālā peldējuma Vidusjūrā,
simts m etru no krasta pēkšņi ieraudzīju
Ē rik u . No pārsteiguma es gandrīz
aizrijos. Izrādās, viņa trīs minūtes bija
praktizējusi m ūsu jauno bioaktivācijas
tehniku, strādājot ar savām bailēm no
dziļum a, un bailes pazuda. T as bija
brīnum s!”

no 2017. gada 14. janvāra;
vai pirm dienās - 18.30-20.30
no 16. janvāra;
vai otrdienās -18 .0 0 -2 0 .0 0
no 17. janvāra;
vai trešdienās - 18.15-20.15
no 18. janvāra.

Grupas kursa laikā var mainīt.
Vietu skaits ierobežots. Maksa par
visu kursu 100 eiro.
Uz dziedināšanas kursu var
pieteikties no 1. decembra pa
tālruni 28866 0 0 0 vai 26520819.
2016 PATIESA DZlVE

53

PATIESĀS DZĪVES KALENDĀRS 2017. GADS

Zvaigznes ir tuvu. Lai cik
tāltālas tās šķiet, tas nopietni
ietekmē cilvēka pašsajūtu un
darbības rezultātu. Ja ievēro
debess ieteikumus, dzīve kļūst
patīkamāka. To arī visiem
Patiesās Dzīves lasītājiem 2017. gadā novēlam!
Spēka un labu darbu
ar ražīgiem
rezultātiem
|j
bagātīgu gadu.

Kalendāru sagatavoja un interpretēja Žanete Korde, sertificēta astroloģe, psiholoģe.
Specializācija: astroloģija, psiholoģija, tautas dziedniecība, litoterapija, vides enerģētika. Ekspreskonsultacijas pasākiimos, lekcijas un
semināri skolās, nometnēs, izbraukumu konsultācijas pēc pieprasijuma. Valodas - latviešu’un krievu. Konsultē Rīgā, Siguldā, iespējams
ari skype vai pa telefonu. Rakstiski nekonsultē. E-pasts: zanetekor<fegmail.com, tālr.: 29482989
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Retrogrādā planētu kustība.
Vai tiešām mums tas ir būtiski?

2017. gadā bus divi
Saules aptumsumi.
•
Gredzenveida Saules
aptumsums 26. februārī (15.15-18.32),
maksimumu sasniedzot 16.53.
Vairāk ietekmēs Zivju zīmē
dzimušos.
• Pilns Saules aptumsums
21. augustā (19.49-23.02), maksimumu
sasniedzot 21:25.
Vairāk ietekmēs Lauvas zīmē
dzimušos.
. Jūtīgi cilvēki nemieru un
trauksmainību var just pat divu nedēļu
intervālā pirms un pēc aptumsuma
brīža. Saules aptumsumu laikā
daudziem saasinās veselības problēmas,
īpaši sirds un asinsvadu slimības,
tāpēc nevajadzētu plānot operācijas
un uzņemties papildu slodzi. Saules
aptumsumu ietekme vairāk jūtama uz
fizisko ķermeni un enerģijas līmeni.

Jā! Pat ļoti! Atbilstoši konkrētas planētas funkcijai tās retrogrādas kustības laikā
novērojama kāda procesu kopuma apgrūtināta virzība. Planētu kustības ātruma
izmaiņu dēļ, no Zemes raugoties, periodiski izskatās, ka tās virzās atpakaļgaitā. Šos
periodus sauc par retrogrādu planētu kustību. Vairākumam cilvēku atbilstošās sfērās
nav ieteicams sākt jaunus projektus, labāk pārdomāt iepriekšējo pieredzi.

Vai es sapratu pareizi?
Merkuram atrodoties retrogrādā kustībā, raksturīga subjektīva informācijas
uztvere, neadekvāta komunikācija, grūtības pielāgoties reālajai situācijai. Nespēja
koncentrēties intelektuālam darbam, jo traucē vairākas paralēlas domas. Tie, kam
plānoti nopietni rakstu darbi, centieties to darīt citā laikā, ir iespējamas kļūdas.
Pārdomājiet, ko runājat, pārlasiet, ko rakstāt, pārbaudiet adreses, pārjautājiet:"Vai
sapratu pareizi?" Pārliecinieties par tikšanās laiku un vietu. Satiksmes sakaru un
norēķinu sistēmu ierobežojumi, to līdzekļu iziešanas no ierindas.Toties labs laiks
to remontam. Ja šajā laikā jāparaksta līgumi, jārēķinās, ka to nosacījumi var tikt
vairākkārt mainīti, ļoti rūpīgi jāseko līdzi detaļām, sīkām niansēm, lai vēlāk nerastos
zaudējumi. Piemērots intelektuāls darbs, kas prasa iedziļināšanos, korekcijas.

MERKURS RETROGRADA KUSTĪBA 2017. GADA
•
•
•
•

No 2016.
No 2017.
No 2017.
No 2017.

gada
gada
gada
gada

19. decembra līdz 2017. gada 8. janvārim
10. aprīļa līdz 3. maijam.
13. augusta līdz 5. septembrim.
3. decembra līdz 23. decembrim.

Paradu atdošanas
un šaubu laiks
Venerai atrodoties retrogrādā
kustībā, raksturīgs pārliecības,
pašapziņas trūkums, grūtības apzināties
savas vēlmes un izdarīt izvēles. Bieži
vien rodas šaubas par attiecībām,
vērtībām. Nav labvēlīgs laiks, lai
sāktu jaunas attiecības, saderinātos,
izvēlētos kāzu datumu, slēgtu laulību.
Labāk atlikt lielākus pirkumus (tas
neattiecas uz lietotām precēm) un
naudas ieguldījumus, arī aizņemties
nevajadzētu, jo būs grūtāk atdot
parādus.Tieši otrādi - šajā laikā vēlams
nokārtot parādsaistības. Bieži tiek
satikti sen neredzēti cilvēki, ar kuriem
attiecības nav bijušas līdz galam
sakārtotas, un šis ir laiks, kad vieglāk
to izdarit - lūgt piedošanu un piedot,
izrunāt neskaidrības, vienoties par
kompromisiem. Labāk atlikt radikālus
ārējā izskata izmaiņu pasākumus,
piemēram, plastiskās operācijas.

VENERA RETROGRĀDĀ
KUSTĪBĀ 2017. GADĀ: NO
4. MARTA LĪDZ 15. APRĪLIM.

JUPITERS RETROGRADA KUSTĪBA
2017. GADĀ: NO 6. FEBRUĀRA LĪDZ
6. JŪNIJAM.

SATURNS RETROGRADA
KUSTĪBĀ 2017. GADĀ: NO
6. APRĪĻA LĪDZ 25. AUGUSTAM.

CIK SVARĪGI ZINĀT CIKA LAIKUS?
Čika laiks ir laika posms, kurā Mēness esošajā zodiaka zīmē veido pēdējo
mažora aspektu ar kādu no planētām, līdz sasniedz nākamo zodiaka zīmi.
Gandrīz trešdaļu dzīves esam čika ietekmē, tāpēc šī varētu būt astroloģiska parādība,
uz var kuru novelt atbildību par jebkādu neizdošanos. Katrā jokā daļa patiesības, un
ne bez pamata. Čika laiks ir neapzināts viegli meditatīvs stāvoklis mūsu ikdienā, kam
planveidigi izsekot lidzi ir visai apgrūtinoši, pat neveselīgi. Makrokosma (planētu
stāvoklis debesjumā) un mikrokosma (individuālais planētu stāvoklis dzimšanas brīdī)
attiecības ievieš vēl lielākas nobīdes čikos, tāpēc iesaku ņemt čika laikus vērā tikai tad, ja
dzīvē plānojami lieli pagrieziena punkti vai jāpieņem īpaši svarīgi lēmumi. Tomēr - čika
laikā mēdz būt intuitīvi pareiza sapratne, lai gan reāli īstenot plānus var neizdoties. (Čika
laiki norādīti Patiesās Dzīves veiksmīgas dzīves kalendārā.)
2016 PATIESĀ DZĪVE
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JANVĀRIS
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Kalendārs veidots ar programmas ZET astronomisko datu palīdzību
Latvijas laika joslai, ievērojot vasaras laika nobīdi.Tabulās, kurās nav minēts
precīzs laiks kādam procesam, par pamatu ņemts astroloģiskais fons 12:00
vai lielāka dienas daļa darba laikā (8:00-20:00). Interpretāciju avoti balstīti
mūsu senču, klasiskās astroloģijas pamatlicēju, kolēģu un pašas uzkrātajā
pieredzē un novērojumos.

FEBRUĀRIS
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Sestdiena

Svētdiena

MARTS

♦ tika laiks ♦ Jauns 5 Augošs

O Pilns C

Dilstošs md Mēness diena

SKAISTUMAM LABVĒLĪGIE DATUMI
X frizieris
T V nagu kopšana

E

epilācija

□

kosmetologs

O

sauļošanās

$

pirts

LABA GADA LABVĒLĪGIE DATUMI
S Labs sākums kaut kam jaunam
□ Pirkumi, finanšu ieguldījumi
0 Lēmumi, dokumentu parakstīšana, līgumu noslēgšana
B Ceļojumi, eksāmeni, ceremonijas, reklāma, stratēģiski plāni, publikācijas
Darba pārrunas, lietišķi darījumi, sadarbība
C§ Klusā diena

APRĪLIS
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MAIJS

♦čika laiks ® Jauns

2) Augošs O Pilns C Dilstošs

SKAISTUMAM LABVĒLĪGIE DATUMI

LABA GADA LABVĒLĪGIE DATUMI

X frizieris

S Labs sākums kaut kam jaunam

I V nagu kopšana

E

epilācija

O kosmetologs
O

sauļošanās

ra pirts

JŪNIJS
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md Mēness diena

□ Pirkumi, finanšu ieguldījumi
Di Lēmumi, dokumentu parakstīšana, līgumu noslēgšana

5

Ceļojumi, eksāmeni, ceremonijas, reklāma, stratēģiski plāni, publikācijas
Darba pārrunas, lietišķi darījumi, sadarbība

G? Klusā diena

JŪLIJS

Kalendārs veidots ar programmas ZET astronomisko datu palīdzību Latvijas laika joslai, ievērojot vasaras
laika nobīdi.Tabulās, kurās nav minēts precīzs laiks kādam procesam, par pamatu ņemts astroloģiskais
fons 12:00 vai lielāka dienas daļa darba laikā (8:00-20:00). Interpretāciju avoti balstīti mūsu senču, klasiskās
astroloģijas pamatlicēju, kolēģu un pašas uzkrātajā pieredzē un novērojumos.

AUGUSTS
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SEPTEMBRIS

Kalendārs veidots ar programmas ZET astronomisko datu palīdzību Latvijas laika joslai, ievērojot
vasaras laika nobīdi.Tabulās, kurās nav minēts precīzs laiks kādam procesam, par pamatu ņemts
astroloģiskais fons 12:00vai lielāka dienas daļa darba laikā (8:00-20:00). Interpretāciju avoti balstīti
mūsu senču, klasiskās astroloģijas pamatlicēju, kolēģu un pašas uzkrātajā pieredzē un novērojumos.

OKTOBRIS
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NOVEMBRIS

SKAISTUMAM LABVĒLĪGIE DATUMI
X frizieris
I V nagu kopšana

E

epilācija

□

kosmetologs

o

sauļošanās

$

pirts

LABA GADA LABVĒLĪGIE DATUMI
S Labs sākums kaut kam jaunam
□ Pirkumi, finanšu ieguldījumi
I I Lēmumi, dokumentu parakstīšana, līgumu noslēgšana
B Ceļojumi, eksāmeni, ceremonijas, reklāma, stratēģiski plāni, publikācijas
Darba pārrunas, lietišķi darījumi, sadarbība
[3 Klusā diena

DECEMBRIS

4čika laiks # Jauns D Augošs O Pilns £ Dilstošs md Mēness diena
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ati un Mēness stāvokli
Attiecībā uz matu un nagu griešanu ir vairākas astroloģiskās pieejas. Varam izvēlēties
piemērotu laiku atbilstoši Mēness fāzēm, Mēness novietojumam zodiaka zīmēs, kā arī
atbilstoši Mēness dienām. Kas rfu kuram labāk tīk. Ideāli - ja sakrīt vairāki faktori.
Mēness fāzes
Ja vēlaties, lai mati (arī
bārda un nagi) ataug ātri,
tad pie friziera jādodas, kad
Mēness ir jauns un augošs
(1. un 2. fāzē).
Pilnmēnesī veidotā
jaunā frizūra var kļūt par
īstu šedevru labā nozīmē.
Smalki un nepaklausīgi mati
kļūs biezāki un nepiņķe
rēsies.
Dilstošā Mēnesī griez
tiem matiem kļūs stiprākas
saknes, tie mazāk izkritīs,
taču ataugs ilgi un lēni.

Mēness atrašanās
zodiaka zīmēs
Vienā zodiaka zīmē
Mēness atrodas vidēji 2,5
dienas. Šis stāvoklis būtiski
ietekmē dienas fonu un
visu, ko mēs darām.
Sagrupējām zodiaka
zīmes atbilstoši stihijām, jo
arī tām ir nozīme: Uguns un

Gaiss - neauglīgās, Zeme
un Ūdens - auglīgās.

Mēness Uguns zīm ēs
Aunā. Nelabvēlīgs laiks
matu griešanai. Uz frizūru
vai kvalitāti tas neattieksies,
bet pēc matu griešanas šādās dienās var pasliktināties
imunitāte.
Lauvā. Frizūra izdosies
gana laba, bet ir"blakusefekti". Ja dzīvē viss rit labi
un sakārtoti, tad šādā dienā
matus griezt nevajadzētu.
Ja vēlaties pārmaiņas dzīvē,
tad - droši uz priekšu!
Strēlniekā. Sekmēs
darījumu un cilvēciskās
attiecibas, veicinās labvēligas pārmaiņas karjerā un
attiecibās ar kolēģiem.

Mēness Gaisa zīm ēs
Dvīņos un Svaros. 0,
jā! Šajās dienās taps vieglas, gaisīgas frizūras - ar

vēju matos. Mati samērā
ātri ataugs, bet to struktūra
nemainīsies.
Ūdensvīrā. Nelāgs
stāvoklis. Labāk pagaidiet
dažas dienas, līdz Mēness
ieies nākamajā zodiaka
zīmē. Pretējā gadījumā
risks, ka mati varētu sākt
izkrist. Bet var būt vēl
sliktāk - iespējams spēku
izsikums un risks pazaudēt
saikni ar Kosmosu.

M ēness Ūdens zīm ēs
Vēzī. Pēc frizēšanās
mati nekādi nevēlas palikt
friziera radītajā formā, tie
spurojas un kļūst pavisam
nepaklausīgi. Šīs dienas
nav labas ari matu mazgāšanai, būs tas pats.
Skorpionā. Riska faktori ne pašā griezumā, bet
dziļāk. Matu griešana šajā
dienā var gan uzlabot, gan
pasliktināt privāto dzīvi

Tibetiešu pieredze
Interesantas atziņas, vērojumi, pieredze par matu griešanu gadu
tūkstošu gaitā uzkrājusies tibetiešiem. Austrumu astroloģijā valda
uzskats, ka jebkura mūsu darbība var mainīt dzīves kvalitāti. Pat tik
ikdienišķs pasākums, kāda ir matu apgriešana. Piedāvājam arī viņu
versiju par Mēness dienām un frizēšanos.
• 1. Mēness dienā matus griezt nevajadzētu,
jo tas saīsina mūža ilgumu.
• 2. Mēness dienā matu griešana noved pie
strīdiem un emocionālā smaguma izjūtas.
• 3. Mēness dienā matu griešana kaitēs or
ganismam kopumā un var radīt izdevumus.
• 4. Mēness dienā no matu apgriešanas radī
sies diskomforts, dvēseles skumjas un bailes
par tuviniekiem.Tas var izraisīt kakla sāpes un
mutes slimības.
• 5. Mēness dienā matu griešana vairos
ipašumus un turību.
• 6. Mēness dienā griezt matus nav vēlams,
jo tas var izraisīt dažādas slimības, saaukstē
šanos un samazināt pievilcību.
• 7. Mēness dienā matu apgriešana var
raisīt strīdus ar apkārtējiem un priekšniecību,
pasliktināt veselības stāvokli.
• 8. Mēness dienā matu griešana paildzina
mūžu, dod labu veselību un piešķir cienīgumu.
• 9. Mēness dienā matu griešana piesaista
slimības.
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• 10. Mēness dienā matus nevajag griezt, jo
piesaista slimības.
• 11. Mēness dienā frizēšanās pastiprina
jūtīgumu, prātu dara asu un veicina paredzē
šanas spējas.
• 12. Mēness dienā frizēšanās nav ieteicama,
jo paaugstinās traumatisma iespējas, nāk
dažādas neveiksmes.
• 13. Mēness dienā droši uz frizētavu! Tas
nesis laimi un skaistumu.
• 14. Mēness dienā matu griešana nesīs veik
smi dažādos darbos, uzlabos finanšu stāvokli,
labklājību un priekšniecības labvēlību.
• 15. Mēness dienā labāk atturēties no
friziera apmeklējuma, jo iespējams paaug
stināts jūtīgums un psihes traucējumi. Matu
griešana var paaugstināt asinsspiedienu,
radīt galvassāpes un izraisīt baiļu izjūtu.
• 16. Mēness dienā no matu griešanas ari labāk
atturēties - var rasties dažādas ķibeles un kļū
mes. Tas var saasināt sliktos ieradumus, novest
pie neuzticības un pasliktināt veselibas stāvokli.
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• 17. Mēness dienā matu griešana rada šķērš
ļus dzīvē, veicina slimibas un traumatismu.
Pēc austrumnieku ticējuma, frizēšanās šajā
dienā piesaista ļaunos garus.
• 18. Mēness diena matu griešana noved pie
zaudējumiem, zadzibu iespējamības, paša un
mājinieku veselības stāvokļa pasliktināšanas.
• 19. Mēness dienā frizēšanās veiksmīga pagarina mūža ilgumu.
• 20. Mēness dienā matu griešana samazina
dzīvesprieku.
• 21. Mēness diena veiksmīga - frizēšanās
vairo skaistumu un labklājību.
• 22. Meness dienā matu griešana vairo
labklājību un svaru.
• 23. Meness dienā no frizēšanās uzlabojas
sejas krāsa un puieaug labklājība.
• 24. Mēness dienā nevajadzētu griezt ma
tus, jo pasliktināsies veselības stāvoklis.
• 25. Mēness dienā matu griešana paaugsti
na acu spiedienu, var pasliktināties redze.
• 26. un 27. Mēness dienā skaists matu
griezums un frizūra piesaista laimi un sniedz
prieku.
• 28. Mēness dienā griezti mati uzlabos ārējo
tēlu un vairos cilvēku simpātijas.
• 29. un 30. Mēness dienā no matu griešanas
var celties dažādas ķibeles un neveiksmes.

P.S.Tibetiešu un latviešu Mēness dienu
skaitīšana var būt atšķirīga, ar dienas vai divu
nobīdi.

