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Pērtiķa gads un sāksies
8.februārī. Šāgada
saimnieks Ugunīgais Pērtiķis
ir drosmīgs, aktīvs, enerģisks,
izmanīgs, ar izteiktu vēlmi,
la i viss notiktu pēc viņa

prāta. Uguns stihija piešķir
Pērtiķim lielu vitalitāti,
tieksmi pakļaut sev citus kādā veidā, tas ja u atkarīgs
no situācijas. Svarīgākais,

tai tiktu sasniegts mērķis.

negaidītu pavērsienu pilns.
Lai cik trakulīgs izskatītos

virsotnes, gū t panākumus
savā profesijā. Viņam patīk

šķiršanos. Pērtiķim patīk

Ugunīgajam Pērtiķim ir
bagātīga iztēle un daudz

gada saimnieks Pērtiķis,

riskēt, tāpēc var nest veiksmi

gads, la i paplašinātu savu

izzināt pasauli, tāpēc labs

jaunu ideju, taču ne vienmēr

viņam patīk a rī miers,

riskantos pasākumos, tom ēr

redzesloku, gan dodoties

tās ir reālas un saprātīgas.

harmonija un jautrība.

Pērtiķis ir gudrs un viltīgs
dzīvnieks, bet reizēm kaprīzs

Tāpat Pērtiķis ir labsirdīgs.

jāuzmanās no krāpniekiem
un viltniekiem. Gada

zināšanas dažādās jomās.

ceļojumos, gan papildinot

Labprāt bauda visu, ko

saimnieku Ugunīgo Pērtiķi

Tātad 2016. gads gaidāms

un neparedzams. Uguns
stihija šīm Pērtiķa īpašībām

sniedz daba, līdz brīdim,

ļo ti interesē pretējais
dzimums, un šajā gadā

diezgan neparedzams,

piešķirs vēl impulsivitāti un

daudzi tieksies pēc brīvības

nesavaldību. Šāds salikums

uz to, kas viņam pieder.
Tad tas ir gatavs drosmīgi

mīlestībā un attiecībās, bet

lielu emociju un notikumu
amplitūdu, jo kurš gan var

liek secināt - gads būs

cīnīties un var kļūt agresīvs.

tas, kā zināms, var radīt ne

paredzēt, kā rīkosies Pērtiķis,

interesants - gan pozitīvajā

Ugunīgais Pērtiķis atbalstīs

visai jaukas situācijas -

ziņā, gan, iespējams,

centienus sasniegt karjeras

neuzticību, strīdus, p a t

īpaši, ja tas ir Ugunīgais
Pērtiķis.
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kad kāds izdomā pretendēt

tomēr noteikti krāsains, ar
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GAILIS
( 1 9 2 1 ,1 9 3 3 ,
1 9 4 5 ,1 9 5 7 ,
1 9 6 9 ,1 9 8 1 ,

PĒRTIĶIS
( 1 9 2 0 ,1 9 3 2 ,1 9 4 4 ,1 9 5 6 ,
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Ugunīgais Pērtiķis, saprotams,
saviem ciltsbrāļiem pāri
nedarīs. Varbūt reizēm
pakaitinās, lai būtu
jautrāk. Palaikam Pērtiķi
pieņems pārsteidzīgus un
nepārdomātus lēmumus,
tomēr brīnumainā kārtā no
jebkuras situācijas vienmēr
izies ar godu.
Finanšu jautājumi neliks
saspringt, ja vien izdosies
atturēties no bezjēdzīgiem
pirkumiem, īpaši gada pirmajā
pusē. Uz rudeni ieteikums
padomāt, kā ieguldīt naudu
izdevīgos darījumos vai
mantā, kas nākotnē varētu
nest papildienākumus. Te gan
jāuzmanās no iesaistīšanās
avantūrās, kas sākumā var
izskatīties kā izdevīgs darījums.
Ieteikums visu nopietni izpētīt,
izanalizēt, pirms piekrist, lai
vēlāk nav jānožēlo.
Profesionālajā jomā gads būs
pozitīvs, ja vien esošais darbs
nav kļuvis par rutīnu. Pērtiķi
necieš vienveidību un no tās
bēg. Tie, kas patlaban ir darba
meklējumos, atradis labu
darbu pavasari vai vasaras
sākumā. Ir iespēja satikt kādu
nozīmīgu cilvēku, kurš sekmēs
karjeras izaugsmi. Ar viņu
sadarbojoties, izdosies gūt
panākumus darbā.
Tie, kam ir attiecības
ar Pērtiķi, lai ir gatavi
pārbaudījumiem. Ja Pērtiķiem
blakus nav īstā cilvēka, jau
gada sākumā sāksies strīdi,
kas var beigties ar šķiršanos.
Kaut ko mēģināt saglābt nav
nozīmes, acīmredzot liktenis
nav lēmis. Brīvajiem Pērtiķiem
ir liela iespēja satikt savu isto
un vienīgo mīlestību.
Veselība būs laba, ja pret to
izturēsies atbildīgi, rodoties
kaut nelielām problēmām.
Lielāka vērība jāpievērš rudens
un pavasara sezonai, kad
jebkura vieglprātība attiecībā
uz veselību var novest pat līdz
slimnīcai.

1993)

Gaiļa gadā dzi
mušajiem šis gads
nebūs viegls, īpaši
gada pirmā puse,
kad spriedze var būt gan darbā,
gan personiskajā dzīvē. Gaiļi
gribēs sasniegt daudz, un gads
daudz arī prasīs. Gada beigās
svarīgi noķert veiksmi aiz astes,
lai, iespējams, krasi izmainītu
savu dzīvi uz pozitīvo pusi.
Finanšu jautājumi var sagādāt
galvassāpes, jo nauda burtiski
kā smiltis slīdēs cauri pirkstiem.
Neraugoties uz to, ieteikums
ieguldīt naudu nekustamajā
īpašumā - celtniecībā, remontā
vai tā iegādē. Jauna auto
pirkšanu gan labāk atlikt uz
citu gadu.
Profesionālajā jomā Gaiļiem
šogad īpaši būs nepieciešams
ass prāts, mērķtiecība un
neatlaidība, kā ari piesardzī
ba - nelielieties un nestāstiet
savas idejas. Vēlams vairāk
sadarboties, strādājot koman
dā, nevis par katru cenu ieņemt
līdera pozīciju.
Attiecību jomā Gaiļiem būs
pārdomu gads, lai ieraudzī
tu sava rakstura nepilnības
saskarsmē ar mīfoto cilvēku. Ja
izdosies kļūt savaldīgākam, pre
timnākošākam un laipnākam,
saspīlējums uz vasaras beigām
izzudīs. Brīvie Gaiļi, iespē
jams, pat satiks sev radniecīgu
dvēseli, ar kuru var izveidoties
ģimene. Labs gads, lai palūgtu
tuvākajiem piedošanu.
Veselības ziņā apdraudētas
būs aknas, tāpēc ļoti ieteicams
pareizs uzturs un līdz minimu
mam samazināts alkohola, ci
garešu, trekna ēdiena patēriņš.
Jāsargājas no saaukstēšanās,
īpaši tuvojoties rudenim. Kaislī
gā Gaiļa daba var provocēt arī
traumas.

SUNS
( 1 9 2 2 ,1 9 3 4 ,
1 9 4 6 ,1 9 5 8 ,
1 9 7 0 ,1 9 8 2 ,
1994)

Suņa gadā
dzimu

šajiem šis gads nebūs
viegls, slinkot nevarēs,
gluži pretēji - darba
būs daudz. Lai gan
Suņi apzināsies savu
potenciālu un iespējas,
šaubīšanās un pārliecī
bas trūkums reizēm var liegt
sasniegt mērķus.
Finanšu ziņā Suņiem
2016. gads būs kā mācību
gads - rūpīgi jāseko līdzi nau
das plūsmai, katra operācija
ar naudu cieši jāpārdomā. Jau
gada sākumā kāds Sunim var
lūgt aizdevumu, vasarā var
rasties iespēja piedalīties mahi
nācijās ar naudu - kā rīkoties,
katrs izvērtēs pēc savas morāles
principiem. Un vēl - šogad
jāmācās naudu krāt.
Profesionālajā jomā pavasaris
sola patiesi liktenīgas iespējas,
kas var īstenoties kā jauns,
saistošs darbs vai paaugstinā
jums amatā. Lai tas notiktu,
nepieciešama atbildība, cītība,
pašpārliecinātība. Ja vēlēšanās
smagi strādāt nav, gads paies
bez izmaiņām, bez izrāvieniem
un panākumiem karjerā.
Ugunīgā Pērtiķa gadā Suņos
pamodīsies drosme un uzņēmī
ba cīnīties par savu mīlestību.
Jaunas un interesantas iepazī
šanās iespējamas kā aizņem
tiem, tā arī brīviem Suņiem,
un tieši tas var būt par cēloni
greizsirdības scēnām ģimenē.
Tā kā gads būs dinamisks un
spraiga darba un attiecību pe
ripetiju piepildīts, tad galvenās
veselības problēmas var rasties
stresa dēļ, īpaši uz rudens pusi.
Ieteikums - nepārdzīvot katra
sīkuma dēļ, negācijas kliedēt,
pievēršoties kādam sporta
veidam.

CŪKA

dzīvē cilvēkus, kas palīdzēs.
Naudas lietās Cūkām vajadzē
tu būt taupīgām un apdomī
gām. Lai nodrošinātufinanšu
komfortu, noderēs uzkrājumi,
īpaši pavasarī. Kaut ko vairāk
atļauties varēs tikai rudens
beigās un ziemas sākumā, kad
gaidāmi papildu ienākumi.
Gada piiTnajā pusē kāda
no Cūkām-var pat piekrist
aprēķina laulībai, lai atrisi
nātufinanšu problēmas. Ar
precībām, bez precībām, tomēr
visa gada garumā Cūkām ietei
cams izmantot papildu peļņas
iespējas, bet bez afēru riska, kas
vēl vairāk var sarežģīt mantisko
situāciju.
Profesionālajā jomā Cūkas
nedrīkstētu ignorēt maznozī
mīgas detaļas, it kā sīkumus.
Uzmanība, atbildība, čaklums,
sadarbība - šāgada veiksmī
gas karjeras atslēgas vārdi.
Tiem, kam tas izdosies, svarīgi
nesaslimt ar zvaigžņu slimību,
lai nesanāk - kas augstu kāpj,
tas zemu krīt.
Mīlestība un attiecības ar
pretējo dzimumu šogad Cūkām
nesis prieku. Gan brīvajām
Cūkām, gan tām, kurām ir
attiecības, ģimene. Tie, kas ir
otras pusītes meklējumos, lai
gaida rudeni. Tas rādās ļoti
cerīgs.
Veselība gada pirmajā pusē
Cūkas neuztrauks, vasaras otrā
pusē un tuvāk rudenim prob
lēmas var radīt galvassāpes.
Svaigs gaiss, regulāra atpūta,
un viss būs labi.

ŽURKA

( 1 9 2 3 ,1 9 3 5 ,1 9 4 7 ,1 9 5 9 ,
1 9 7 1 ,1 9 8 3 ,1 9 9 5 )

( 1 9 2 4 ,1 9 3 6 ,

Cūkas gadā dzimušajiem 2016.
gads būs dinamisks, aizraujošs,
interesants un mainīgs. Svarīgi
pielāgoties, neļauties
slinkumam, bet pašam
sekmēt pārmaiņas.
Ugunīgais Pērtiķis
atbalstīs Cūkas it
visā -ganpasargā
jot no nelaimēm,
gan ievedot Cūkas

1 9 4 8 ,1 9 6 0 ,
1 9 7 2 ,1 9 8 4 ,
1996)

Žurkas gadā
dzimušajiem ir
daudz līdzību ar
šāgada valdnieku Ugunīgo
Pērtiķi - abi ir viltīgi, sabiedris
ki, enerģiski, bet tieši tas radis
konfliktsituācijas. Žurkas gadā
dzimušo uzstājība var pāraugt
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agresijā, īpaši situācijās, kad
kāds mēģinās šķērsot tām ceļu.
Finanšu jomā gads Žurkām
būs diezgan problemātisks, ik
pa laikam var būt negaidīti
un neplānoti izdevumi, tāpēc
ieteikums veidot rezervesfondu.
Cītīgs darbs nesīs stabilus ienā
kumus, savukārt iesaistīšanās
avantūrās var beigties ar krahu.
Darbavietā jau kopš gada
sākuma var rasties sasprin
gtas attiecības gan ar vadību,
gan kolēģiem, tāpēc Žurkām
radīsies vēlme mainīt darbu vai
sākt savu biznesu. Šisgads nav labvēlīgs radikālām pārmai
ņām, ja nu vienīgi vēlā rudenī
uzradīsies jauna darba iespēja.
Partnerattiecībās valdīs stress.
Žurku aizņemtība un nervozums darīs savu. Žurkas gadā
dzimušajiem būtu jāpacenšas,
lai nesabojātu visu neatgrieze
niski. Tikmēr brīvās Žurkas var
cerēt uz laimīgu iepazīšanos
jau pavasarī, kā arī vasarā.
Veselības stāvoklis gada sāku
mā būs labs, līdz rudenim par
to var nesatraukties. Sasprin
gtais darbs un nesaprašanās
profesionālajā un personiskajā
dzīvē tomēr draud ar nelāgām
sekām, kas rudenī var nepatī
kami pārsteigt.

VĒRSIS
( 1 9 2 5 ,1 9 3 7 ,1 9 4 9 ,1 9 6 1 ,
1 9 7 3 ,1 9 8 5 ,1 9 9 7 )

Vērša gadā dzimušajiem
šis gads dod iespēju izvirzīt
lielus mērķus un sasniegt tos.
Viegli veidosies jauni kontakti.
Vērsis lausies pārmaiņām,
būt atvērts, kas citkārt Vērša
zīmē dzimušajiem ir pagrūti.
Tie, kas kalnus gāzt negribēs,
varēs neko nedarīt. Viss būs pa
vecam.
Lai liekas rūpes nesagādātu
nauda, ieteikums ieklausīties
kādā uzticama, zinoša cilvēka
padomā. Kāds mēģinās Vērsi

iesaistīt afērās, vai arī radīsies
izteikta vēlēšanās pēc nepārdo
mātiem pirkumiem. Gads nav
paredzēts milzu ienākumiem,
citādi viss noritēs mierīgi.
Profesionālajā jomā Vēršiem
jākļūstpašpārliecinātākiem.
Nevajadzētu atteikties no
piedāvātajiem izaicinājumiem,
pat ja sākumā ir šaubas pāršā
vām spējām. Vissaspringtākais
laiks gaidāms vasarā. Ja Vēršu
konservatīvisms tiks nomai
nīts ar vēlmi sadarboties un
drosmi uzdrīkstēties, veiksme
būs Vēršu pusē. Labvēlīgs gads
tiem, kas strādā ražošanā vai
būvniecībā.
Ugunīgais Pērtiķis Vēršiem sola
patīkamas ziņas ari partner
attiecībās. Kāds pavasari var
uzzināt par gaidāmo ģimenes
pieaugumu. Labs gads, lai
ļautos romantiskām attiecī
bām - brīvi, atvērti, radoši.
Veselības problēmas ārēji mie
rīgajiem Vēršiem var sagādāt
uzkrātais stress, īpaši pavasarī
un rudens pirmajā mēne
sī. Depresīvo noskaņojumu
ieteikums ārstēt svaigā gaisā
un dabā, nevis ar kaitīgiem
ieradumiem.

sevi par līderiem, un šis gads vi
ņiem būs pārbaudījums profe
sionālajā jomā. Gads modinās
Tīģeros sacensības garu, un, lai
uzvarētu, vajadzēs mācīties, kā
arī pieņemt izaicinājumus par
spīti bažām, vai tas ir pavei
cams. Enerģijas pietiks.
Partnerattiecībās gads Tīģe
riem nesolās būt viegls, jo mate
riālā dzīve paņems visus resur
sus. Tīģeriem svarīga ir brīvība,
un būs situācijas, kad jāatbild:
vai Tīģeris vēlas būt brīvs un
viens, vai tomēr var rast laiku
un enerģiju attiecībām.
Tīģera gadā dzimušie šo gadu
sāks ar spēcīgu jaudu, kas ļaus
visu gadu, atbildīgi izturoties
pret veselību, izvairīties no
slimībām. Tīģeru ugunīgais
raksturs savienojumā ar Ugu
nīgā Pērtiķa gadu var modināt
pārgalvību, kas var beigties ar
traumām, īpaši uzmanīties der
jūlijā, septembrī un oktobri.

TĪĢERIS
»

TRUSIS, KAĶIS

( 1 9 2 6 ,1 9 3 8 ,1 9 5 0 ,1 9 6 2 ,

( 1 9 2 7 ,1 9 3 9 ,1 9 5 1 ,1 9 6 3 ,

1 9 7 4 ,1 9 8 6 ,1 9 9 8 )

1 9 7 5 ,1 9 8 7 ,1 9 9 9 )

Tīģera gadā dzimušajiem Ugu
nīgā Pērtiķa gads būs spilgts,
krāsains un piesātināts, jo gada
saimniekam Pērtiķim patīk ik
pa brīdim izaicināt un pakai
tināt Tīģeri. Dominante visu
gadu - materiālās labklājības
iegūšana.
Finanšu sfēra būs ne tikai
svarīgākā, bet arī veiksmīgā
kā. Fortūna īpaši labvēlīga
būs rudens pusē, ko noteikti
vajadzētu izmantot, lai iegūtu
papildienākumus vai saprātīgi
ieguldītu naudu.
Tīģeri vienmēr ir uzskatījuši

Truša gadā dzimušie ir mier
mīlīgi, mēģina izvairīties no
konfliktiem. Ugunīgais Pērtiķis
būs pret viņiem labvēlīgs, tomēr
neļaus garlaikoties, radot ap
stākļus, kad jābūt vērīgiem.
Ieteicams būt uzmanīgiem,
kad runa ir par iesaistīšanos
darījumos, naudas aizdošanu,
jo krāpnieki var izmantot lētti
cīgo Trusi. Ienākumi darbā būs
stabili un neradīs satraukumu.
Profesionālajā jomā īpaši
labvēlīgs gads būs tiem Tru
šiem, kuru darbs saistīts ar
pārvietošanos, kā ari radošo
profesiju pārstāvjiem. Pārējie
aizdomāsies par darba maiņu,
ko izdosies realizēt ar draugu
un paziņu atbalstu.
Attiecību ziņā gads solās būt
samērā mierīgs un harmo
nisks. Truši demonstrēs savu
pievilcību un oriģinalitāti un
atbrīvosies no daža laba kom
pleksa, kas līdz šim traucēja

romantiskas attiecības. Arī
aizņemtie Truši baudīs harmo
nisku ģimenes dzīvi.
Par veselību Truša gadā
dzimušie varēs neuztraukties,
vienīgais, kas var piemeklēt,
ir saaukstēšanās, ziemai no
mainot rudeni. Ja tiks ievērots
padoms norūdīties, arī šī
problēma ies secen.

PŪĶIS
9

( 1 9 2 8 ,1 9 4 0 ,1 9 5 2 ,1 9 6 4 ,
1 9 7 6 ,1 9 8 8 )

Pūķa gadā dzimušie ir gudri,
atvērti komunikācijai, bet
reizēm skarbi un ne pārāk
savaldīgi. Ugunīgā Pērtiķa gads
to visu vēl aktivizēs, un gads
gaidāms interesants. Daudz
kas būs atkarīgs no Pūķa spē
jām kontrolēt sevi.
Pretfinansēm vēlams izturēties
saprātīgi, sekojot, lai ienākumi
un izdevumi būtu līdzsvarā.
Labvēlīgāks laiks lielākam
pirkumam vai ieguldījumam
jaunā biznesa projektā ir
rudens, līdz tam vēlams dzīvot
pieticīgāk, lai nav jāmeklē
aizdevums vai jālaiž garām
veiksmīga iespēja. Šogad va
jadzētu atdot iepriekšējo gadu
parādus.
Gada pirmajā pusē profesionā
lajā sfērā Pūķim jāsavalda sa
vas ambīcijas un pretenzijas, ci
tādi var nopietni pasliktināties
attiecības gan ar priekšniecību,
gan kolēģiem. Profesionālās
prasmes un jaudīgo rakstura
potenciālu visveiksmīgāk lietā
likt rudenī, kad tas tiks pienācī
gi novērtēts.
Mīlestības jomā gads būs
veiksmīgs. Pūķi būs gatavi
nopietnām attiecībām, ģime
nes izveidošanai, pat bērna
radīšanai, vislabvēlīgākais
laiks tam ir maijs un jūnijs. Arī
vientuļie Pūķi būs populari
tātes augstumos, romantikas

netrūks. Uz rudens pusi, īpaši
precētiem Pūķiem, ieteikums
būt uzmanīgākiem pret saviem
mīļotajiem, iespējami strīdi un
neapmierinātība.
Ja Pūķi laikus rūpēsies par
savu veselību, gads neliks
p a r to uztraukties, un Pūķi
neslimos. Tomēr jāuzmanās
no traumām, īpaši uz ceļa
vasaras sākumā. Kārojot pēc
ekstremālām sajūtām, nevaja
dzētu eksperimentēt ar likteni,
metoties pārgalvībās. Svarīgi
ik p a laikam atbrīvoties no
uzkrātā stresa, piemēram,
nodarbojoties ar sportu un
dodoties pastaigās.

CUSKA
(1 9 2 9 ,1 9 41,1953,1965,
1977,1989)

Šis gads Čūskas gadā dzimuša
jiem nebūs viegls, nekādā ziņā
tā nebūs atpūta. 2016. gads
Čūskām būs ļoti svarīgs, bet bez radikālām pārmaiņām.
Padoms - miers un filozofiska
attieksme visās dzīves jomās.
Čūskām ieteicams būt
taupīgām un prātīgām. Arī
aizņemties nevajadzētu, p a t
zinot, ka naudu varēs viegli
atdot. Ja tomēr rodas iespēja
ieguldīt naudu nekustamajā
īpašumā vai iegādāties kādu
lielāku pirkumu, to labāk darīt
līdz rudenim.
Profesionālajā jomā pārmaiņas
un veiksme solās būt vasaras
beigās un rudens sākumā.
Pārējā laikā ieteikums sadarbo
ties, būt m azāk kategoriskām
un, pirms kaut ko teikt, kārtīgi
visu apsvērt. Šajā gadā labāk
rūpēties par sasniegto, nevis
izvirzīt jaunus mērķus.
Partnerattiecībās Čūskas gadā
dzimušajiem var rasties prob
lēmas. Iespējams, būs jācīnās
ar konkurenci, lai saglabātu
esošās attiecības. Brīvajām
Čūskām gada labvēlīgākais
laiks - augusts un rudens
sākums.
Čūskām jāuzmana veselība!

Stresa situācijas darīs savu,
tāpēc šogad īpaši vēlamas
dažnedažādas ūdens procedū
ras. Vasarā ieteicams atpūsties
un uzlabot ganfizisko, gan
emocionālo pašsajūtu.

KAZA
(1 9 3 1 ,1 9 43,1955,1967,
1979,1991)

ZIRGS
(193 0 ,1 9 4 2 ,1 9 5 4 ,1 9 6 6 ,
1978,1990)

Zirga gadā dzimušajiem gads
būs labvēlīgs, samērā mie
rīgs, uzmanības centrā būs
nevis darbs, bet gan ģimenes
dzīve, attiecības un personiskā
attīstība. Būs vēlēšanās apgūt
un izmēģinātjaunas nodarbes,
labiekārtot dzīvesvietu.
Gada pirmajā pusē Zirgi
tiks lutināti ar dāvanām, ko
viņiem sniegs dzīve, arī darbā
var būt prēmija vai algas
pielikums. Svarīgi uz rudeni
izvairīties no viltīgiem un
negodprātīgiem draugiem,
paziņām vai no kārdināju
ma iesaistīties apšaubāmas
peļņas darījumos.
2016. gadā Zirgiem netrūks
radošā potenciāla un iedves
mas, un to vajag izmantot. Var
likt lietā Zirga oratora spējas,
publiski uzstāties vai pārlie
cināt citus pāršāvām idejām.
Tas viss vainagosies ar atbil
stošu novērtējumu un labiem
rezultātiem.
Attiecībās Zirga gadā dzi
mušie meklēs dažādību, kaut
ko jaunu, pārmaiņas. Ja tas
neizdosies ar esošo partneri,
Zirgi dosies piedzīvojumu
meklējumos ārpusē. Tādas
pašas alkas pēc romantiskiem
un iedvesmojošiem iespaidiem
būs arī šīs zīmes brīvajiem
pārstāvjiem.
Enerģijas Zirga gadā dzi
mušajiem būs pietiekami,
nopietnas veselības problēmas
neradīsies. Vienīgi par sevi var
atgādināt kāda veca, iepriekš
neizārstēta kaite vai hroniskas
slimības.

Kazas gadā dzimušajiem
Ugunīgā Pērtiķa gads būs
izturības pārbaudījums. Ietei
kums uz dzīvi skatīties reāli,
bez emocijām un idealizācijas.
Kazas, kas spēs nosvērti un
mierīgi iziet cauri sarežģīju
miem, jau gada beigās tiks
dāsni apbalvotas ar dažādiem
labumiem, pozitīvām pārm ai
ņām visās dzīves jomās.
2016. gads Kazām būs nepa
redzams finanšu ziņā, tāpēc
uzmanīgi jārēķina nauda. Lai
iztiktu bez liekiem uztrauku
miem, vēlams laikus samak
sāt visus rēķinus. Var rasties

arī vajadzība ņem t kredītu vai
citādu aizņēmumu.
Profesionālajā jomā gads sola
pārmaiņas, turklāt ne visas
sākumā šķitīs pozitīvas. Saspī
lētas attiecības ar vadību, ne
apmierinātība ar atalgojumu
mudinās Kazas meklēt jaunu
darbu, kas var arī izdoties.
2016. gads vairāk lutinās
brīvos šīs zīmes pārstāvjus,
viņiem gaidāmas romantiskas
attiecības, kas gada nogalē var
kļūt nopietnas. Citas Kazas
var piedzīvot mīļotā sānsoļus,
tomēr ar šķiršanos steigties
nevajadzētu. Drīzāk jāizvērtē
notikušā iemesli un jādara
viss, lai atrisinātu situāciju
pozitīvi.
Kazas gadā dzimušajiem
šogad ieteikums atbrīvoties
no kaitīgiem ieradumiem. Ja
kādam pavasarī nepiecieša
ma operācija, to nevajadzētu
atlikt. Imunitātes nostiprinā
šana un pietiekama atpūta
dos spēku un izturību līdz p a t
2017. gadam .»

STARPTAUTISKĀ
PROFESIONĀLĀS
DZIEDNIECĪBAS
AKADĒMIJA
(SPDzA)
uzņem klausītājus
2015./16. mācību gadam:
# Dziedniecības fakultātē (klātiene - latviešu un krievu plūsmas);
I kurss: “Izzini un sakārto (izdziedini) pats sevi”;
II kurss: “Savieno teoriju ar praksi. Palīdzi citiem”;
III kurss: Meistarklase - „Kvalifikācijas celšana SPDzA absolven
tiem.”
SPDzA klātienes nodaļas jau darbojas Rīgā, Balvos, Daugavpilī,
Cēsīs, Jelgavā, Koknesē, Liepājā, Rēzeknē, Talsos, Tukumā,
Valmierā un Ventspilī. Mums ir unikāla pieredze, izmantojot
kuru, Jūs gūstat reālu iespēju kļūt par diplomētu speciālistu ar
starptautiski atzītu dziednieka un/vai ekstrasensa Sertifikātu.
# Psihoinformacioloģijas fakultātē (klātiene - latviešu un krievu
plūsmas);
Zināšanas pieder visiem, kuri tās vēlas gūt!
Informācija: Dziedniecības centrā „ AKVILONA”;
Fax/tel: +371-67275910; mob.:+371-29196664;+371-29489221;
www.akvilona.lv
Rakstiet savus pieteikumus un jautājumus uz e-pastu:
akvilona@iņbox.lv

I Čekus dedzinu,
bagātību vairoju
"Sakrāj - īstā brīdī dedzini - pelnus kaisi vējā - nauda atgriežas
makā!" ar šo moto astrologs Kristaps Baņķis detalizēti izklāsta
(astrologi.lv) čeku dedzināšanas ideju, būdams ne vien kaismīgs
tās propagandētājs, bet arī speciāli izstrādāta čeku dedzināšanas
kalendāra (to var gan nopirkt, gan abonēt internetā) autors.
INGUNA MUKĀNE

-------------------------------------------------------------------------------------

āpēc
astrologs
Baņķis iesaka
dedzināt
čekus?
"Šī rituālu
kārtība, kas
pavisam
noteikti
jāveic tam labi piemeklētā laikā, ir kā
cilvēka dialogs pašam ar sevi un finanšu
enerģiju. Un par labu darbu vienmēr
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tiek saņemts adekvāts atalgojums,"
savā blogā raksta astrologs. "Čeku
dedzināšana ir mazā uzņēmējdarbība apsaimnieko savus izdevumus, lai tie
atkal nestu ieņēmumus."
Šis uguns rituāls tiek pamatots ar
diviem principiem: pirmkārt, astroloģijā
ugunij ir atjaunojošs, transformējošs
spēks, otrkārt, čeki glabā informāciju
par naudas plūsmu - izdevumiem.
Ar čekiem domāti visu veidu naudas
plūsmas apliecinoši dokumenti (izraksti

no bankas, bankomāta izdrukas, rēķinu
kopijas u. tml.).

Čeku dedzināšana
pēc Mēness cikla
Jau agrāk bija dzirdēts, ka Krievijas
astrologi popularizē čeku dedzināšanas
maģiju pilnmēnesī, kas jāpavada ar
buramvārdiem "čekus sadedzinu,
bagātību vairoju" un tamlīdzīgi. Un
Kristaps Baņķis - kurš, starp citu, sevi

ASTROLOĢIJA Un nauda
pieskaita pie skeptiķiem - nolēma
padziļināti izpētīt šo maģisko
paņēmienu, galu galā radot savu
variantu, "kad, ko un kāpēc vajag
darīt ar čekiem astronomiski,
astroloģiski, tautiski un ikdienas
maģijas līmenī". Viņš, piemēram,
sapratis, ka visus čekus nevar bāzt
vienā maisā. Teiksim, parāda vekseļi,
ārstēšanās izdevumu vai kāda remonta
čeki - ir iespēja, ka, dedzinot tos, var
atgriezties problēma, nevis iztērētā
nauda.Tāpēc šādi čeki - atšķirībā no
pārējiem - jādedzina dilstošā mēnesī.
Kristaps Baņķis ir izpētījis - ja vēlas
iegūt naudu, der tikai augošs Mēness,
kura enerģētika palīdz to vairot. Taču
svarīga ir arī augošā Mēness katra
konkrētā Mēness diena. Kā maģiskākās
un čeku dedzināšanai piemērotākās
dienas Baņķis iesaka 1., 2., 6., 7., 8., 10.,
11. un 13. Mēness dienu. Ja vēlas izbeigt
parādsaistības, ātrāk atmaksāt kredītu
un veikt citas darbības, lai samazinātu
izdevumus vai novērstu problēmas, lai
tās neatkārtojas, rituāls jāveic dilstošā
Mēnesī - ieteicams 16., 17., 20., 21., 22.,
24., 25., 27., 28. vai 30. Mēness dienā.
Taču ar to nosacījumi nebeidzas sava ietekme var būt arī rituāla dienas
vietai nedēļā, proti, kurā zīmē iekrīt
vajadzīgais datums. Piemēram, stingrā
Saturna pārvaldītā sestdiena vismazāk
piemērota naudas rituāliem, ja nolūks
ir tās vairošana. Ir arī uguns dienas, kad
ugunij nedrīkst būt ne tuvumā. Jāņem

Visus čekus nevar bāzt vienā maisā.
Parāda vekseļi, ārstēšanās izdevumu vai
remonta čeki - ir iespēja, ka dedzinot tos,
var atgriezties problēma, nevis nauda.
vērā arī čika laiki - klaiņojošā Mēness
dēļ rezultāts būs neprognozējams - un
arī planētu stāvoklis - vai tajā nav pārāk
daudz disharmonisku mijiedarbību,
kas traucē realizēties iecerētajam. Un
tad vēl cilvēka individuālais horoskops.
Piemēram, tikai tad, ja sakrīt vispārējā
čeku dedzināšanas labvēlība ar cilvēka
individuālo augošu Mēnesi, Mēness
harmoniskie aspekti ar citām planētām
un tā vēl ir numeroloģiski 3. personālā
diena - tad var prognozēt veiksmīgu
naudas atgriešanos. Vārdu sakot, bez
astrologa konsultācijas te neiztikt.

Ko par to saka citi
astrologi
Aptaujātie astrologi un ezoteriķi
nedalās Kristapa Baņķa entuziasmā
par čeku dedzināšanu, daži neoficiāli
pat izsaka viedokli, ka tā ir"karmas
bojāšana". Šis rituāls tomēr ir saistīts ar
maģiju, kas amatiera izpildījumā var nest
neprognozējamu iznākumu.
"Ja naudas enerģija un plūsma būtu
atkarīga tikai no dedzināšanas konkrētā

datumā, tad tiešām daudziem būtu
daudz vairāk naudas. Mums katram jau
kopš dzimšanas ierakstīts zvaigznēs, kā
būs ar naudu un veiksmi, kas parādās,
pētot individuālo horoskopu. Naudas
plūsmu enerģētiski vada citi principi, un
galvenais te ir domāšana un attieksme
pret naudu kā enerģiju," Patiesajai Dzīvei
skaidro astroloģe, Baltijas Astroloģijas
skolas absolvente Deina Laiviņa.
Viņa čeku dedzināšanu uztver
kā rituālu, kas darbojas atkarībā no
ieguldītās domas enerģijas spēka, kā
jebkurš cits rituāls."Katrā no mums
ir enerģija, kuru mēs varam kaut kur
ieguldīt. Domai ir milzīgs spēks, tas ir
sākums jebkurai darbībai, kas vēlāk
izpaužas reālajā materiālajā dzīvē. Ja to
visu ņem vērā un piemeklē astroloģiski,
dabas ritmiem atbilstošu laiku, tad,
iespējams, tas var iekustināt naudas
enerģijas plūsmu.Tomēr, lai pārticībai un
naudas plūsmai būtu pastāvīgs pozitīvs
rezultāts, es uzskatu, ar šo rituālu
nepietiek,"domā astroloģe.
Līdzīgi šā rituāla jēgu vērtē arī
viņas kolēģis Edijs Spāre, kurš atzīst,
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► Nauda jāglabā skaistā
makā, vislabāk - sarkanā.
► Veikalā pārdevējam naudu
nedrīkst dot rokā. Tā jānoliek
uzgaida vai tam paredzētajā
traukā.
► Ja tev ieniezas kreisā
plauksta, būs ienākumi; lai
tie nāktu ātrāk, tad jākasa
plauksta virzienā uz sevi.
► Ja tev ieniezas labā
plauksta, būs izdevumi, tāpēc
to labāk nekasīt.
► Dāvinot otram maku, tajā
vienmēr jāieliek nauda, lai
maks nekad nepaliktu tukšs.
► Mājās jāaudzē naudas
puķe - Krasula. Kam tā labi
aug, tam naudas netrūks.
► Vienā maka nodalījumā
jāglabā pāra skaitļa
naudaszīme, tad makā
nauda vienmēr turēsies.

► Naudas zīmes makā
turi pie augošā secībā priekšpusē mazākās, aiz
tām lielākās. Turklāt papīra
naudai it kā jāskatās uz
savu īpašnieku. Vislabāk
iegādāties tādu maku, kur
papīra naudaszīmes,
aizverot maku, vispār nelokās
vai arī maks lokās trīskārši.
Maku, kurā naudaszīmes it
kā salokās uz pusēm,
neuzskata par
veiksmīgu.

► Makā jānēsā zivju zvīņas,
tad vienmēr būs nauda.
► Makā jāglabā laimīgā
monēta, piemēram,
kāda jubilejas monēta - ar
sniegavīra vai sēnītes attēlu lai tā piesaistītu naudu
un būtu tavu ienākumu
talismans.
► Naudas lietas labāk kārto
no rīta. Kad satumst - ne
vairs aizdod
naudu, ne
pieņem
parādu
atmaksu.

E

► Lai mājās nāktu nauda,
slota jātur ar kātu uz leju.
► Ja vakaros iznes
atkritumus - nebūs naudas.
► Ar pliku roku nedrīkst
galdu slaucīt, citādi bads
nāks mājās.
► Lai naudas nekad
netrūktu, Ziemassvētkos
nedrīkst visu naudu izdot.
► Vecgada vakarā un
Jaungada rītā galdā jāliek
zivju ēdieni - tad visu gadu
naudas netrūks.
► No jebkuriem ienākumiem maziem vai lieliem - atliec
desmito daļu un netērē to, tad
tev vienmēr būs nauda.
► Nauda mīl, ka to pārskaita.
► Nedrīkst vienmēr skandi
nāt - man nav naudas,
man nav naudas jo tad
tās arī nebūs!
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ASTROLOĢIJA Un nauda
ka rituāla spēks var palīdzēt katram.
Ne velti, piemēram, daudzi sportisti
ievēro paši savus rituālus - dīvainas
izdarības vai paradumus, ko citi var
saukt arī par māņticību, bet viņiem tas
palīdz. Edijs Spāre pieļauj, ka čekus
var dedzināt jebkurā sev īpašā dienā.
"Ja es sev iegalvošu, ka labākais laiks
ir manis izvēlētā dienā, tad tas tā būs,
jo šis ir rituāls, ko veicu tieši es, tieši es
iekustinu enerģētiku. Ar rituālu mēs
piesaistām papildu spēku un enerģiju.
Tā ir sava veida meditācija, caur kuru
noskaņojamies uz konkrētu darbību."

Naudas vardīte
un citi zvēri
"Es esmu māņticīga - makā nēsāju
gan zivs zvīņu, gan pats maciņš ir
sarkanā krāsā, tāpat nekad neturu to
tukšu - lats ar laimes pakavu vienmēr ir
mazajā kabatiņā," puspajokam atzīstas
pensionāre Mārīte. Māksliniece Dina, kas
jau labu laiku aizrāvusies ar Austrumu
kultūru, stāsta, ka mājās iekārtojusi
naudas stūrīti."Es to regulāri kopju,
uzpasēju un bieži papildinu ar dažādām
bagātību piesaistošām lietiņām,
piemēram, nesen ieviesu dārgakmeņu
kociņu," Dina dalās pieredzē.
Mājas dekorēšana ar ķīniešu
trīskāju vardītēm, kas nes naudu,
vai dārgakmeņu kociņiem, kas vairo
bagātību, un citiem Austrumu pārticības
simboliem kļuva populāra pagājušā
gadsimta astoņdesmito gadu beigās,
kad no klasiskā fenšui - 3000 gadu senas
ķīniešu zinātnes - radās vienkāršots,
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iSBBHBSļKT
Kā dedzināt čekus.
Iesaka Kristaps
► Krāj visu veidu naudas plūsmu
apliecinošus dokumentus, kur parādās
izdevumi; krāt vajag tikai savus izdevu
mus, nevis savākt no citiem un cerēt uz
viņu naudas ieplūšanu paša kabatā.
► Čeki jākrāj noteiktā vietā, bet ne
makā. Maks ir naudas templis ar savu
kārtību (un rituāliem).
► Būtiska ir dedzināšanas datuma
izvēle. Nav vienādu datumu, un nav
visiem vienādi veiksmīgs laiks. Jāatrod
savs, balstoties uz universālo (zvaigžņu)
kārtību.
► Katram pašam jādedzina savi čeki, jo
katrs pats savas laimes kalējs.
► Var izdomāt savu īpašo
dedzināšanas rituālu -k ā to darīt,
kādu “mantru”skaitīt. Būtībā tas ir
auglības vairošanas process, svētki!
Tāpēc tas darāms ar prieku - ja ir
iekšējā laime un līksme, tad arī viss
izdosies.
► Dedzināšanas vieta jāizvēlas uguns
kuršanai piemērota, jo čeku tinte
izplata nelabu smaku.
► Čeki izkūp vējā - pelnus noteikti
palaiž pa vējam. Ja tos atstāj kaut
kur vai izmet miskastē - viss rituāls
palaists vējā...

modernizēts virziens, kas pilnīgi
sagrozīja fenšui pamatus. Klasiskā fenšui
konsultante Linda Meškova tos sauc
par fenšui suvenīriem, kas tikai rada

orientālu noskaņu telpā, bet noteikti
nav attiecināmi uz klasisko fenšui, kura
pamatā ir matemātika. Modernais fenšui
arī ieviesis mītus - vaļā atstāts tualetes
poda vāks veicina naudas aizplūšanu,
ziemeļu pusē novietots akvārijs nes
bagātību mājās, visu māju tālākais
kreisais stūris ir bagātības zona u. tml.
kas nav patiesi.
"Fenšui mācības mērķis ir nodrošināt
trīs pamatvērtības cilvēka dzīvē - labu
veselību, saticību un pārticību,"savā
mājaslapā fengshui.lv skaidro Linda
Meškova. "Katrā mājvietā ir noteikta
vieta, kur atrodama tā sauktā Naudas
zvaigzne. Viss, kas ir nepieciešams, izrēķināt valdošās Ūdens zvaigznes
atrašanās vietu un nodrošināt tai
labvēlīgus apstākļus, izmantojot
noteiktas krāsas un formas."
Ko no tā visa secināt? Pirmkārt,
lai kaut kas darbotos, bez speciālista
īpašajām zināšanām neiztikt. Otrkārt,
speciālists vari tu būt pats, ja darbību
stiprina skaidrs prāts un ticība.
Neirozinātnieki kārtējā pētījumā
guvuši apstiprinājumu, ka savu dzīvi
vadām, izmantojot savu radošo,
apzināto prātu, tikai piecus procentus
laika. Lai gan esam pārliecināti, ka
visu nosaka mūsu pašu domas un
vēlmes.Tā nav. Deviņdesmit piecus
procentus dzīves laika pavadām, var
teikt, neapzināti, tāpēc nav brīnums,
ka darām to, ko patiesībā nevēlamies,
kā arī ļaujam mārketingam iedarboties
uz mūsu zemapziņu - pērkot, ko vajag
un nevajag, galu galā ciešot no naudas
trūkuma.«

Patiesās Dzīves slejās savu pieredzi stāsta dažādu jomu speciālisti, un jūsu atsaucība un
interese, mīļie lasītāji, pēc tam ir liela. Tāpēc piedāvājam iespēju ar vienas īsziņas palīdzīb
iegūt viņu tālruņa numurus, ja vēlaties ar speciālistu vienoties par individuālu konsultācij

Dziedniece
Vārdotāja
Dziedniece un gaišreģe
Dziedniece
Dziedniece, psihoanalītiķe
Dziednieks un ekstrasenss
Dziednieks
Dziednieks
Dziednieks
Dziedniece un ekstrasense
Dziednieks
Vārdotāja
Taro kāršu speciāliste
Zīlniece
Mags
Mags
Ajūrvēdas masāžas speciāliste
Dziedniece, kosmoeniopsiholoģe
Veselīga dzīvesveida skolotāja
Homeopāte, hirudoterapijas speciāliste

Vija Putna
Malvīne no Tilžas
Maija Kalniņa
Rota
Biru ta Fedotova
Andris Ļaksa
Elm ārs Orlejs
Igors
M āris Šloss Villlllllill
Gaida Lākute
Elm ārs Spodris
Anna Auziņa
Olga Stepanova
Aija Krieva
Linards Auziņš
Bruno Klaips
Tatjana Cviklinska
Skaidrīte Aleksejeva
Inese Ziņģīte
Irēna Mangale

C ilvēka en erģijas la u k a b ala n sēša n a s

(auras) speciālists. Skolotājs, praktizētājs Uldis Vidžus
Astrologs
Edijs Spāre
Juris Kauliņš
Astrologs

PDZ 38
PDZ 39
PDZ 41
PDZ 4 2
PDZ 43
PDZ 4 4
PDZ 46
PDZ 4 8
PDZ 49
PDZ 51
PDZ 52
PDZ 53
PDZ 57
PDZ 59
PDZ 60
PDZ 61
PDZ 62

Astroloģe
Astroloģe
Sporta ārsts (kineziologs)
Aromaterapeits
Dziedniece, psiholoģijas doktore
Vēdiskais astrologs
Zīlniece
Rikstnieks
Pareģis un dziednieks
Akupunktūras speciāliste, homeopāte
Dziedniece
Dziednieks
Holistiskās masāžas speciālists
Osteopāts
Dziedniece
Ekstrasensam dziedniece
Hipnoloģe, bioenerģētikas konsultante

G una Kārkliņa
M āra O šuroka
Visvaldis Bebrišs
G eorgs Celitāns
Valentīna Ivanovs
Edmunds Višņevsk
A ija no Kauguriei
Aivars Kiršpils
Leonards
Anna Kaļķe
Edīte Igaune
M airis Virsis
Normunds Deksni
A rtu ras Jašinskas
Ineta Brenča
Rešarda Kalpiša
Selga Godmane

KASJADARA?
►Sūti savu īsziņu ar burtiem PDZ un konkrētā speciāliskodu (norādīts tabulā) bez atstarpēm uz numuru 144
(LMT, Tele2, Bite, Triatel), Piemēram, PDZ32
►Uz pareizi nosūtītu īsziņu saņemsi atbildi, kurā būs
Tevi interesējošā speciālista tālruņa numurs,
īsziņas iesūtīšanas pakalpojuma maksa 1,42 EUR.

SCORf
SAGUTARi

Ko Ugunīgais Pērtiķis sol
visām zodiaka zīmēm?
Te nu viņš ir - kustīgs, viltīgs, ugunīgs.
Katrs šogad dabūs gana daudz uguns,
lai jaunajā gadā visu moto būtu augstāk, tālāk, ātrāk. Un, protams,
labāk! Uz labāku un krāsaināku dzīvi
vedīs mūs Ugunīgais Pērtiķis, tagad
tikai jānoskaidro - pa kādām takām.
Sastādījusi: astroloģe Elizabete Sterniņa
PATIESĀ DZĪVE

HOROSKOPI 2016. gads

AUNS
(21. m arts - 20. aprīlis)
Simbols - dzīvnieks ar
divām kliņģerausīm, kurās
ierakstīta visa informācija
p a r Visumu.
Auniem raksturīga dinamika,
tie atrodas pastāvīgā kustībā,
vienmēr enerģijas pilni.
A ri 2016. gads Aunus nesis
augšup kalnā. Tieši šogad
Auni būs uzvarētāji, izcelsies
uz pārējo fona.
Virmojošā enerģija un
entuziasms darbā vairos
materiālo labklājību. Daudz
piedāvājumu, starp kuriem
grūti būs izvēlēties. Auniem
jāiemācās uzticēties savai
iekšējai balsij, lai nepietrūktu
pacietības, vēloties drīzu
rezultātu. 2016. gads būs
nepastāvīgs, tāpēc svarīgi
saglabāt skaidru prātu,
neskriet kā “auniem sienā" un
izvērtēt prioritātes. Tie Auni,
kas pratis pareizi izmantot
2016. gada zvaigžņu stāvokli
un savu enerģiju, piedzīvos
finansiālu uzrāvienu. Jau
gada sākumā priekšplānā
izvirzīsies darbs, karjera,
finanses - šis būs Aunu ražas
laiks.
Attiecību ziņā 2016. gads
Auniem būs pārbaudījumu
gads. Tiem, kam vēl nav
sirds drauga, iespējama
Auniem raksturīgā biežā
partneru maiņa vai arī
neapmierinātība ar esošo.
Tāpēc, Auni, ievelciet elpu,
pirms iedarbināt ar savu tuvo
cilvēku vulkāna izvirdumu.
Lēnām pār tiltu, draugi! Jūsu
partneris būs jums ideāls,
kad pats sev līdz galam
patiksiet.
Veselība savukārt jāauklē
visu gadu, īpaši gada nogalē.
Būt harmonijā ar sevi ir
zelta atslēga arī saistībā ar
veselību. Auniem ir daudz
spēka, bet nav izturības,
tāpēc darbs ar savu psihisko

enerģiju ir ideālā recepte.
Auniem ieteicamā 2016.
gada garīgā nodarbe - cigun.
Mākot pārvaldīt enerģiju,
tiks pārvaldīti visi dzīves
aspekti.
Kopumā 2016. gads Auniem
būs pārsteigumu gads, tāpēc
esiet gatavi uz visu!

citu cilvēku skaudības,
nepakļaujieties intrigām,
ķildām un nenozīmīgām
tenkām. Kompromisa māksla
padarīs jūsu dzīvi ērtāku.

VĒZIS

DVĪNI
j
VĒRSIS
(21. aprīlis - 21. maijs)
Simbols - dzīvnieks ar diviem
ragiem. Ragi simbolizē
uzvaru, mistiskas spējas
tikt galā ar jebkuru dzīves
pārbaudījumu.
2016. gads Vēršiem gaidāms
kā labo pārmaiņu gads. Vērši
ir labās ražas savācēji uz
šīs zemes, pa r to nevienam
vairs nav šaubu. Ja blakus
ir Vērsis, kolektīvā vai
attiecībās, skaidrs: process
grūts, bet rezultāts ļoti labs.
Vērši īstenībā ir jūtīgi un
sentimentāli, Vērši māk gan
uzklausīt citu problēmas, gan
tās risināt.
Pieaugs Vēršu loma
darba kolektīvā, vairosies
kolēģu cieņa, attaisnosies
iepriekšējā gadā ieguldītie
pūliņi. Arī Vēršiem šis ir
finansiālo panākum u un
karjeras kāpuma gads.
Ieteikums - profesionāli
pilnveidoties.
2016. gads būs nedaudz
sarežģīts laiks mīlas
attiecībās, lai gan Vērši pēc
dabas ir lieli mīlētāji. Tā kā
2016. gada lozungs Vēršiem
ir - bizness un karjera,
iespējams paaugstināts
nogurumus, aizkaitinājums,
kas var veicināt konfliktus,
pārpratumus, nesaskaņas.
Vērši, aizlieciet aiz ragiem:
stabila ģimene, attiecības ir
tikpat svarīgas kā stabilitāte
darbā. Bet veselību taupiet!
Veltiet laiku sportam,
atpūtai, rehabilitācijai.
Kā arī uzmanieties no

(22. maijs - 21. jūnijs)
Simbols - vīrietis un sieviete
sēž ar mugurām viens pret
otru vai sadevušies rokās; vai
divas sievietes laivā.
Dvīņiem 2016. gads solās
būt kā atvaļinājums. Vai
nu zvaigznes labvēlīgas,
vai Dvīņi beidzot būs
iemācījušies rast kompromisu
starp savām divām sejām,
viens ir skaidrs: dvīņi
šogad rullēs. Dvīņi pēc ir
dabas aktieri, mil atrasties
vietās, kur iespējams baudīt
cilvēku uzmanību, viņiem ir
izteikta tieksme uz kontaktu
dibināšanu. Ja Dvīņi spēs
iegūt lielāku pārliecību par
sevi, tiks galā ar diagnozi garastāvokļa cilvēks, veiksme
Dvīņus šogad var dāsni
iepriecināt.
Gada sākums sola
interesantas perspektīvas
karjeras izaugsmē, parādīsies
uzticams partneris. Darbā
jāievēro zināma piesardzība,
ir risks izdarīt nepareizas
izvēles. Dvīņi, esiet vērīgi! Šis
gads mudina attīstīt arī savus
talantus, tāpēc kautrīgumu
un slinkumu šogad - pie
malas!
Mīlas jomā - viss jūsu rokās.
Ģimeniskajiem Dvīņiem
mierīga sadzīves rutīna,
brīvajiem - gaidas un sapņi,
bet tiem, kas ir attiecību
sākumā, viss labais vēl
priekšā.
Pozitīvs noskaņojums
palīdzēs vieglāk pārvarēt
grūtības. Rūpējieties p a r
veselību. Vēl kāds zvaigžņu
solījums: viedu padomu
saņemsiet no negaidītas
puses.

(22. jūnijs - 22. jūlijs)
Simbols - zemūdens
iemītnieks, kurš vislabāk
jūtas tuvumā pie ūdens.
Astroloģijā ir apgalvojums,
ka visi Vēži ir dzimuši
psihoterapeiti. Vismaigākās
būtnes ar izcilām empātijas
spējām. Orientēti uz citiem,
necenšas būt līderi, tiecas uz
sadarbību. Ideāli starpnieki
un diplomāti.
Vēžiem 2016. gads gaidāms
kā prioritāšu pārvērtēšanas
laiks. Gada sākumā būsiet
nodarbināti ar ģimenes
problēmu risināšanu, tālab
darbam varētu atlikt mazāk
laika. Padoms - nepatīkamas
konflikta situācijas virzīt
konstruktīvā gultnē.
Saspringums mīlas attiecībās
var pārtapt par izskaidrošanos
daudzu stundu garumā. Vēži,
izslēdziet emocijas un ieslēdziet
vērotāju! Ģimenes nebūšanas
var akumulēt depresīvu
noskaņojumu, tāpēc noteikti
veltiet laiku iepriecinošām
nodarbēm.
Karjeras izaugsmē meklējiet
jaunus iedvesmu avotus un
cilvēkus, kas aizrauj ar savu
azartu. Pārvariet šaubas,
vairāk riskējiet. Gada nogali
izmantojiet, lai paaugstinātu
savas profesionālās zināšanas,
pabeidziet iesākto un izvirziet
jaunus mērķus. Taupiet
spēkus, tie veselībai noderēs.

LAUVA
(23. jūlijs - 23. augusts)
Simbols - Lauva. Uzvedas
kā Lauvas, kā priekšnieki.
Ja Lauvām ir savs tronis kā
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HOROSKOPI 2016. gads
mājās, tā ari darbā, viss ir
un būs ideāli. Ambiciozi,
temperamentīgi, kaislīgi,
mīl pompozu dzīvesveidu,
veiksminieki. Lauvas ir ļoti
tieši, atklāti. Strīdēties ar
Lauvu nav jēgas.
2016. gadā Lauvas eleganti
pildīs savu lomu, un veiksme
jūs pavadīs līdz pat gada
nogalei. Veiksmīgi darījuma
braucieni, ienesīgi projekti,
harmonija attiecībās. Tieši
2016. gadā Lauvas var
nonākt slavas virsotnē un pie
varas. Lauvas spīdēs - tiksiet
novērtēti un pamanīti. Ja
vien ne Lauvu Ahilleja
papēdis - karstā daba un
neiecietība pret kritiku.
Šogad, šādi aizsvilstoties, var
tikt pieņemti nepārdomāti
lēmumi.
Biznesā un profesionālajā
darbībā Lauvas centīsies
vadīt un koordinēt. Tomēr,
kā sola zvaigznes, šogad
ieplānoto notikumu
attīstība maz atkarīga no
valdonīgajiem Lauvām visu izšķirs gadījums.
Darbā iespējama
paaugstināta konkurence,
tas liks daudziem šis zīmes
pārstāvjiem pārvērtēt savus
spēkus, attieksmi pret darbu,
dzīvi kopumā
Brīvajiem Lauvām šis
gads sola veiksmīgas mīlas
attiecības. Aizņemtajiem mierīgs, ģimenisks gads.
Veselības labā ieteikumi fiziskās aktivitātes un darba
slodze ar mēru. Lauvas izdeg
visātrāk. Lai izvairītos no
emocionālās izdegšanas,
laikus plānojiet atvaļinājumu.
Lauvas moto šogad: lēnāk
brauksi, tālāk tiksi.

sevi ziedot kādam vai kaut
kam. Jaunavas ir īpašas,
var teikt, viscimperlīgākā
zodiaka zīme. Tajā pašā laikā
Jaunavu uzticība ir zelta
vērta.
2016. gads Jaunavām var būt
revolūcijas gads. Jaunavas _
šogad ieviesīs ģenerāltīrīšanu
it visās dzīves jomās, tāpēc,
apkārtējie, esiet gatavi
pārmaiņām! Būs vēlēšanās
atbrīvoties no izdzīvotām
attiecībām un rutīnas darbā.
Un zvaigznes saka - dariet to!
2016. gada dāvana Jauna
vām - iespēja rīkoties pēc
savas patikas, kontrolējot
situāciju. Jaunavām gribēsies
apgūt jaunus apvāršņus,
būs vēlme visu izzināt,
pilnveidoties.
Finanšu situācija saspringta,
daudzām Jaunavām
sagādājot galvassāpes.
Salīdzinājumā ar citiem
gadiem gaidāmas arī
biežākas uztraukumu un
emociju pilnas situācijas,
ieteikums - neļauties
provokācijai. Savukārt
romantikas sadaļā - prieki
un izklaide. Venera šogad
savu gaišo vaigu pagriezusi
pret jums, tāpēc izbaudiet
to pilnībā. Romantika,
iespējams, sena mīlestība,
jauni ceļojumi, jauni hobiji.
Jaunavas droši šogad var teikt
dzīvei - jā!

SVARI
(24. septembris 23. oktobris)
Simbols - svari. Tie ir
taisnības svari vai tirgotāja
svari. Svari tiecas pēc
balansa dzīvē, harmonijas
un attiecībām.

JAUNAVA
(24. augusts 23. septembris)
Simbols - jauna sieviete.
Jaunavas ir ideālistes, mīl
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Svari 2016. gadā būs
noilgojušies pēc pārmaiņām,
tāpēc saglabājiet uzņemto
tempu, turpiniet iet pa iemīto
taciņu, panākumi nav aiz

kalniem. 2016. gads Svariem
sola materiālā stāvokļa
stabilitāti, bet, neraugoties
uz to, nav ieteicams ieguldīt
naudu finanšu darījumos vai
ņemt kredītus. Gada sākumā
Svari baudīs popularitāti pasākumi, tikšanās,
uzradīsies sen neredzēti
draugi. Privātā dzīvē notiks
strauja attiecību attīstība,
ģimenes cilvēkiem mājās miers un omulība.
Gada nogalē Svari gozēsies
notikumu centrā, saņemot
komplimentus un atzinību.
Veselība gan šogad var
sagādāt rūpes, tāpēc Svariem
jāielāgo - cilvēks ēd tādēļ,
lai dzīvotu, nevis otrādu
Svari ir radošie entuziasti,
un 2016. gads ir pasludināts
p a r pilnveides gadu: mācīties,
attīstīties, mest dzīvei
izaicinājumu.

darbs burtiski skries pakaļ,
gada sākumā gaidāmi
nozīmīgi likteņa pavērsieni.
Izmantojiet šo laiku! Gada
nogalē zvaigznes sola
attiecības. Ja esat vientuļš,
satiksiet savu otru pusīti. Arī
ģimeniskajiem Skorpioniem
romantika un sveču gaisma.
2016. gads kopumā ir īstais
laiks, lai priecātos p a r dzīvi,
īstenosies vispārdrošākie
nodomi. Veselībai nāks par
labu ārzemju braucieni,
kūrorta apmeklējumi,
sanatorijas. Galvenais netērējiet velti enerģiju,
nesatraucieties p a r sīkumiem.
Pat viegls aizkaitinājums
var radīt nervu spriedzi,
saudzējiet sevi. 2016. gads
ir laiks, lai īstenotu novārtā
pamestas ieceres. Gada
moto: iemīlēt sevi un lieki
nesatraukties!

SKORPIONS

STRĒLNIEKS

(24. oktobris 22. novembris)
Simbols - skorpions.
Skorpioniem ir indīga aste,
viņi reizēm iekož sev astē, tas
ir, paši rada sev problēmas.
Skorpioni ir labākie
ezoteriķi, mistiķi, dziednieki.
Cilvēki - maksimālisti.
Skorpioniem ir kādas īpašas
spējas, attīstīta gaišredzība
un telepātija, izcila
priekšnojauta. Skorpiona
vājība - greizsirdība,
privātīpašnieciskas tieksmes.
Skorpions ir zodiaka
zime, ar kuru ir jāuzvedas
visdelikātāk, viņš kļūdas
neaizmirst. Tāpēc Skorpioni ir
visbīstamākie priekšnieki.

(23. novembris 21. decembris)
Simbols - kentaurs. Visiem
Strēlniekiem ir kāds īpašs
uzdevums uz šis zemes, un
viss ir atkarīgs no tā, cik
labi Strēlnieks šo misiju
pilda. Ideālisti, optimisti,
visspēcīgākā zodiaka zīme.

2016. gadā Skorpions,
izmantojot organizatora
spējas, spēs būtiski
paaugstināt savu dzīves
kvalitāti. Vienīgais
brīdinājums - ar vēsu prātu,
bez galējībām un indes zoba.
Darbā gaidāma augšupeja,

2016. gads Strēlniekiem
atslābt neļaus, esiet gatavi
pārmaiņām un kustībai.
Strēlnieki droši var apgalvot:
ar 1. janvāri jūs sākat jaunu
dzīvi! Gads kopumā ļoti
labvēlīgs, profesionālajā
darbībā gaidāma peļņa un
emocionāls gandarījums.
Tiesa, problēmas risināsiet
uz ātru roku, neiedziļinoties
to būtībā, kas var radīt
konfliktus darbā. Ieteicams
būt objektīvākam pret sevi
nekā parasti, iespējami
kļūdaini risinājumi. Ja tiks
ievēroti zvaigžņu padomi,
darbā būs iespēja apsteigt
konkurentus, paaugstināt

reitingus vadības un partneru
acīs. Strēlniekiem šis ir
darba gads, attiecības var
palikt novārtā, kaut gan
Strēlniekiem 2016. gads
ir labvēlīgs laulībai. Lai
nerastos lieki pārpratumi
un konfliktsituācijas, veltiet
laiku saviem tuvākajiem,
īpašu uzmanību pievērsiet
pareizam uzturam.

atpūtai. Harmonija ar sevi un
pasauli, un lieliska pašsajūta
garantēta.

ZIVIS

ŪDENSVĪRS

MEŽĀZIS

FOTO: SHUTTERSTOCK

(22. decembris 20. janvāris)
Simbols - krokodils ar
brieža galvu. Mežāži ir
vismistiskākā zīme, tieši
Mežāžiem ir visgrūtāk redzēt
cauri. Viņos mīt milzīgs
spēks, Mežāzis klusībā,
nevienam nemanot, uzcels
māju, apprecēsies, nopelnīs
pirmo lielo naudu, noslēgs
nopietnākos darījumus.
Par šiem cilvēkiem parasti
saka: “No kurienes viņš tāds
uzradies?” Tie ir Mežāži.
Klusi, bet vareni. Ja ir mērķis,
pārējais viņus neinteresē.
Iespējams, tā ir viņu karjeras
panākumu atslēga, bet
noteikti klupšanas akmens
privātajā dzīvē.
2016. gads ļaus to visu
izlabot, šis gads paver
vaļā visas durvis. Labs
laiks jauniem kontaktiem,
lietišķiem sakariem, pievērsiet
uzmanību attiecībām,
cilvēkiem, kas jums ir
svarīgi. Beidzot uzlabosies
materiālā stabilitāte, atnāks
gaidītā peļņa, atrisināsies
samilzušie jautājumi,
būs pat jauni projekti.
Brīdinājums - neļaujiet savus
darba augļu piesavināties
citiem! Ieklausieties mīļotā
cilvēka viedoklī, īpaši tie,
kas iepriekšējos gadus sevi
veltījuši biznesam. Šis
gads pieprasa pievērsties
privātajai dzīvei. Ļaujieties
relaksācijai un spontānai

(21. janvāris - 19. februāris)
Simbols - cilvēks, kurš nes
ūdens krūku. Pilna ūdens
krūka simbolizē zināšanas
no iepriekšējām dzīvēm, kas
jāliek lietā šajā reinkarnācijā.
Liet ārā ūdeni no krūkas
nozīmē: dzīve ir notikumiem
bagātīga, un sakrātās
zināšanas ir jāizmanto.
Ūdensvīri ir sistemātiski,
punktuāli, pedantiski. Viņu
galvenā īpašība - visu dzīvē
sakārtot. Ūdensvīri ir spēcīgas
individualitātes, reti kādam
pakļaujas. Ūdensvīriem ir ļoti
svarīgas attiecības, lai būtu
labs kontakts ar tuviniekiem,
apkārtējiem, bet ne vienmēr
tas izdodas, jo viņi visbiežāk
ir neformāli: oriģināli,
revolucionāri, ar savu pieeju
visam.

(20. februāris 20. marts)
Simbols - divas zivis,
kas peld katra savā
dimensijā. Visas Zivis ir
apveltītas ar īpašu maģiju,
viņas ir noslēpumainas,
talantīgas, radošas, arī ļoti
maigas pēc dabas, brīžiem
pat naivas. Kulturāli,
romantiski, sapņaini,
jutekliski cilvēki.
2016. gadā Zivīm ir ļoti liela
iespēja kāpt pa karjeras
kāpnēm, darbā gaidāma
veiksme. Neatlieciet plānus
un dažādas apņemšanās,
visas aktivitātes veicinās
kāpumu karjerā un var
palielināt ienākumus. Tikai
pārlieku liels jūtīgums var

traucēt saskarsmē, paši
jutīsieties neveikli. Zivis
p a īstam sevi spēj pierādīt
tikai komandas darbā,
esiet pacietīgi. 2016. gads
patiesi sola jaunas iespējas,
notikumi var uzņemt
negaidītus apgriezienus. Tām
Zivīm, kuras vēl meklē sevi,
šis ir īstais laiks, lai mācītos,
realizētu idejas.
Gada sākumā Zivīm būs
izteikta intuīcija - visi darbi
būs pārredzami, spēsiet
padalīties ar padomiem
un informāciju. A rī īss
atvaļinājums šajā gada
posmā nesīs prieku attiecībās
un harmoniju dvēselei.
Personiskajā dzīvē viss ies
kā pa kalniem: te pilnīgs
miers, te vētrainas kaislības.
Gada vidū ieteicams
parūpēties p a r veselību
un veltīt laiku sev. Gada
beigās esiet modri, dariet
to, kas jums patiešām
patīk un izdodas. Un
noteikti daudz rūpīgāk
pievērsiet uzmanību veselības
profilaksei, m

U № !i№
2016. gads Ūdensvīriem ir
garīgās transformācijas periods,
kas jūs izvedīs jaunā līmenī un
sniegs radošās atklāsmes. Gada
sākumā pievērsieties savam
reitingam kolēģu acīs. Pārrunas
un darījumi būs veiksmīgi,
šis ir labs gads, lai nomainītu
darbu, paaugstinātu statusu
un profesionāli pilnveidotos.
Biznesā palīgā nāks intuīcija.
Jūs atradīsiet palīgus un
atsijāsiet tos, kas novērš no
mērķa.
Priecīgas prognozes
vientuļajiem Ūdensvīriem gada beigās gaidāmas
pozitīvas pārmaiņas
personiskajā dzīvē. A r
maigumu spēsiet panākt visu.
Gada vidū netrūks prieka un
atpūtas, šogad īpaši svētīgi
būs draudzīgi vakari un
jautri izbraukumi. Zvaigznes
Ūdensvīriem šogad sola
daudz, galvenais - pašiem
nenovirzīties no kursa.

_______
_rīnišķīga, kad tev ir labs darbs un alga un kad tevi neskar
nekādās bēdas. Vairs īsti neatceros, ar ko tieši sākās m anas neveiksmes,
jo tās sākās visas reizē. Parādījās problēmas darbā, naudas palika mazāk,
arī sieva kļuva aizvien piktāka... Sāku aizvien biežāk kopā ar draugiem
sēdēt bāros, lai nebūtu jādzird skandāli mājās. Sāku aizvien vairāk dzert.
Vienu dienu m ani vienkārši atlaida no darba. Kāds bārā man ieteica
doties piepelnīties uz Eiropu. Es aizņēm os naudu un aizbraucu... D rīz
vien atgriezos un ar vēl lielākiem parādiem un tieksmi pēc alkohola.
Savukārt sieva uzstādīja m an ultimātu: vai nu es pārstāju dzert un
meklēju sev norm ālu darbu, vai arī viņa kopā ar bērnu m ani pamet. Biju
spiests atzīt, ka pats ar to galā netikšu. Tad sieva iedeva m an izlasīt
rakstu avīzē par dziednieci A nn u -M ariju , kura var palīdzēt atmest
dzeršanu pat pēc fotogrāfijas. Tā kā man bija bail doties pie viņas, tad to
izdarīja m ana sieva, aiznesot viņai manu foto. Dziedniece uzreiz norādī
ja uz manu nelaimju iemeslu - tas bija lāsts, kuru man bija uzlicis viens
no m aniem bijušajiem kolēģiem. Rezultātā - problēmas ģimenē, parādi
un tieksme pēc alkohola. A n n a-M arija palīdzēja lāstu noņem t. Es
sapratu to, ka varu nedzert. Parādījās jaunas dom as un idejas, un es
izveidoju savu uzņēm um u. A n n a-M arija veica rituālu veiksmes piesais
tīšanai, un m ana dzīve sāka strauji,
uzlaboties. Tas viss pateicoties sievie. VV,
tei, kura vairāk nekā 30 gadus
palīdz cilvēkiem.

Ar cieņu,
aktieris Jakovļevs

Dzimšanas mēnesis
un liktenis
Pateicoties astroloģijas popularitātei, ierasts domāt, ka
dzimšanas diena, stunda un vieta ir tā, kas nosaka cilvēka
likteni. Taču, neņemot vērā horoskopus, sava teikšana ir arī
zinātniekiem. Proti, aizvien vairāk pētījumu apliecina, ka
pēc dzimšanas mēneša ļoti lielā mērā var prognozēt dzīves
galvenās līnijas.
INGŪNA MUKĀNE
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iens no
pazīstamākajiem
dzimšanas
mēneša un dzīves
kvalitātes sakarību
pētniekiem ir
starptautiski atzīta
autoritāte diennakts
ritma neirozinātnē,
Oksfordas universitātes profesors Rasels
Fosters. Viņš norāda, ka šī sakarība ir neliela,
"taču ļoti, ļoti skaidra" "Šķiet absurdi, ka
tas, kurā mēnesī esi dzimis, var ietekmēt
tavas dzīves izredzes, tomēr tas, cik ilgi
dzīvosi, cik garš izaugsi, kādas sekmes būs
skolā, cik liels būs tavs pieaugušā ķermeņa
masas indekss, vai būsi pūce vai cīrulis un
ar kādām slimībām vari saslimt, zināmā
mērā ir saistīts ar gadalaiku, kad esi nācis
pasaulē,"apgalvo neirobiologs.

V

Vasaras bērnu vājā
vieta - acis
Gadalaiks, pat konkrēts mēnesis, kad
cilvēks dzimis, var ietekmēt veselību, sākot
ar viņa redzi un ēšanas paradumiem un
beidzot ar slimībām vēlākā dzīvē. Tas var
noteikt izredzes kļūt par optimistu un
ilgdzīvotāju, un tam ir arī liels iespaids
uz mūsu profesijas izvēli un karjeras
izredzēm. Piemēram, saskaņā ar statistiku
un pētījumiem jūnijā dzimušajiem bērniem
ir daudz lielāka iespēja kļūt par Nobela
prēmijas laureātu nekā pārējiem, taču
viņiem arī draud daudz lielāks risks ciest no
sliktas redzes.
Katrs bērns ir saulstariņš saviem
vecākiem, bet bērnam saules stari var
būt bīstams apstāklis gan pirms viņa
dzimšanas, gan piedzimstot. Vislielākā
un nelabvēlīgākā sakarība šajā ziņā
ir atklāta vasaras bērniem. Proti, viņi
tiek iznēsāti, sākot no vēla rudens, kad
mātei, visticamāk, pietrūkst dabiskās
saules gaismas. Līdz ar to ir daudz lielāka
varbūtība, ka vasaras bērniem vēlāk būs
nepieciešamas brilles.
Ir vēl kāds nozīmīgs aspekts,
kura svarīgumu vecāki, iespējams, pat
neapzinās. Tas atklāts ļoti apjomīgā
Telavivas universitātes pētījumā, analizējot
apmēram 300 000 Izraēlas armijas jauno
karavīru (16-23 gadus vecu) redzi. Izrādījās,
ka jūnijā un jūlijā dzimušajiem jaunekļiem
bija par 25% lielāks risks nopietnas
tuvredzības attīstībai nekā tiem, kas
dzimuši decembrī vai janvārī. Zinātnieki
vaino bērna pakļaušanu pārāk lielai saules
gaismai viņa pirmajās dzīves nedēļās,
skaidrojot: pārlieku spilgts apgaismojums
izraisa acs ābola formas pagarināšanos, kas
savukārt veicina tuvredzības veidošanos.
Acs ābola izstiepšanās ir saistīta

ar melanīnu - tumšo pigmentu, kura
galvenā funkcija ir ādas aizsardzība pret
kaitīgajiem ultravioletajiem stariem.
Jaundzimušajiem melanīns neizstrādājas
pietiekamā daudzumā, tāpēc arī viņi ir
vairāk pakļauti saules apdegumiem un
acs ābola formas pārmaiņām. Varbūt
tieši tāpēc rietumu pasaulē apmēram
trešdaļa iedzīvotāju cieš no miopijas jeb
tuvredzības, padarot to par visizplatītāko
redzes defektu. Izraēlas pētnieki
pārbaudījuši, ka viņu atklātie rezultāti ir
spēkā arī zemēs uz ziemeļiem.
"Mēs nevaram precīzi pateikt, kāpēc
saules gaisma ietekmē tieši redzi, bet
pierādījumi liecina, ka tas patiesi var būt
viens no iemesliem, kāpēc cilvēki cieš
no tuvredzības," apstiprina Kembridžas
universitātes redzes eksperts, profesors
Daniels O'Līrijs/'Būtu prātīgi bērniem, kas
dzimuši vasarā, likt valkāt saulesbrilles
vai - vēl labāk - pirmajās dzimšanas
nedēļās sargāt viņus no atrašanās stiprā
saules gaismā."

Pastarīši jeb
augusta skolēni
Lielbritānijas Finanšu izpētes institūta
pētījumos atklājies, ka vasaras bērniem
ir vēl kāds šķērslis dzīvē saistībā ar viņu
dzimšanas mēnesi. Tā kā viņi ir dzimuši
mācību gada beigās un ir jaunākie klasē,
viņu sekmes un eksāmenu rezultāti vidēji
atpaliek no klasesbiedriem, kas dzimuši
mācību gada sākumā, tas ir, rudenī.
Vissmagāk šo neizdevīgo stāvokli izjūt
augustā dzimušie - viņus par 30% biežāk
nekā septembrī dzimušos skolotāji dēvē
par problēmu bērniem.

kā pusaudži daudz mazāk tic savām
spējām un iespējai kontrolēt savu likteni.
Protams, ka tas atsaucas uz augustā
dzimušo vēlāko karjeru.
“Ir skaidrs, ka sekas tam, kurā mēnesī
esi dzimis, sniedzas tālāk par iegūto
izglītību,"teikts pētījumā. "Mēs guvām
pierādījumus, ka vasaras bērni, sevišķi
jaunākā vecumā, daudz biežākjūtas
nelaimīgi skolā un cieš no terorizēšanas
nekā rudens bērni."

Rudenī dzimst pesimisti?
Lai arī rudens bērni ir vecāki un
attīstītāki par klasesbiedriem, kas
izpaužas labākās sekmēs, piemēram,
starp septembrī dzimušajiem ir lielāks
augstskolas beidzēju potenciāls, tomēr
daba viņus ir apdalījusi citās jomās.
2010.
gadā Oulu universitātes Somijā
pētnieki apsekoja gandrīz 6000 bērnu
vecumā no četriem līdz deviņiem gadiem
un atklāja sakarību starp dzimšanas
mēnesi un pārtikas alerģiju. Oktobrī
un novembrī dzimušiem bērniem
bija gandrīz 10% liels risks ciest no šīs
alerģijas, jūnija un jūlija bērniem - uz
pusi mazāks. Ja grūtniecības trešais
mēnesis beidzas aprīlī vai maijā, bērnam
ir trīs reizes lielākas izredzes piedzimt
alerģiskam pret pienu un olām nekā
vasaras mazuļiem, kuru trešais mēnesis
rit novembrī un decembrī. Zinātnieki
domā, ka sava loma ir ziedputekšņiem
un tam, ka auglim tikai ap 11. nedēļu
sāk veidoties antivielas pret alergēniem.
Cits pētījums liecina, ka rudens, sevišķi
novembra, bērniem var būt trīs reizes
lielāks risks saslimt ar ekzēmu un astmu.

Ir skaidrs, ka sekas tam, kurā
mēnesī esi dzimis, sniedzas tālāk
par iegūto izglītību...
Lielbritānijas Finanšu izpētes institūta
2011. gada pētījums precizē, cik nelabvēlīgi
dzimšanas mēnesis atsaucas uz augusta
bērnu sekmēm un nākotnes izredzēm.
Konstatēts, ka augustā dzimušie jau 1. klasē
(septiņu gadu vecumā) vidēji par 20-30%
atpaliek no septembra bērniem lasīšanā,
rakstīšanā un matemātikā, kā arī 2,5 reizes
biežāk jūtas nelaimīgi un iebaidīti skolā.
Augustā dzimušie skolēni arī
sasniedz vidēji daudz zemākus rezultātus
eksāmenos un citās kognitīvo spēju
pārbaudēs, viņi par 20% biežāk turpina
mācības arodskolās un par 20% mazāk
iestājas prestižās augstskolās un - vispār -

Vēl kāds neparasts novērojums statistika rāda, ka sērijveida slepkavas
dzimuši novembrī. Novembra bērni zināmi
arī kā lieli pesimisti, to apstiprina 2005.
gadā veiktais britu un zviedru pētījums,
aptaujājot 30 000 cilvēku par to, cik
laimīgi un veiksmīgi viņi jūtas. Novembrī
dzimušie aptaujā ierindojās pēdējā vietā.
Zinātnieki redz tam bioķīmisku iemeslu tas ir dopamīna jeb laimes vielas deficīts,
jo šī viela veidojas saules gaismas ietekmē.
Tādējādi var teikt: ir cilvēki, kas piedzimst
laimīgi, un tādi, kas tā nejūtas. Atšķirība
ir sešos mēnešos, un maija bērni,
iespējams, ir visoptimistiskākie, lai gan
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MĒNESIS Un cilvēks
lielāks pozitīvisms raksturīgs visiem
vasaras bērniem.
Rudens bērni sevi varētu mierināt ar
faktu, ka viņiem ir lielākas izredzes nodzīvot
garu - pat simtgadnieka - mūžu. Čikāgas
universitātes pētnieki analizēja vairāk nekā
1500 cilvēku datus, kas bija dzimuši 1880.1895. gadā un sasnieguši 100 un vairāk
gadu. Vairākums simtgadnieku bija dzimuši
laikā no septembra līdz novembrim. Par
40% mazāk ilgdzīvotāju bija dzimuši martā,
maijā un jūlijā. Paralēli zinātnieki pētīja ari
ap 12 000 šo simtgadnieku radinieku datus,
lai noskaidrotu iedzimtības lomu. "Šis ir
pirmais pētījums, kurā atklāts dzimšanas
mēneša efekts uz ilgmūžību, ņemot vērā arī
ģimenes analīzi, kas pierādīja, ka dzimšanas
mēnesim ir nozīme, kas nav saistīta ar
atšķirībām ģimeņu vidū,"atzina pētnieki.
Līdzīgi secināja arī Brēmenes universitātes
zinātnieki, kas pētīja sakarību starp
dzimšanas mēnesi un dzīves ilgumu Vācijā.

Ziemas bērni
un saules trūkums
Tiem, kam lemts nākt pasaulē gripas
sezonā, ir par 10% lielāks risks piedzimt
priekšlaikus. Protams, viņus apdraud arī
ziemas vīrusu infekcijas, kas var atstāt
paliekošas sekas uz veselību.Tomēr

Zinātnieki pierādījuši, ka
telpauga enerģija ietekmē
arī cilvēku. Uzziniet, kādi
telpaugi vislabvēlīgāk
iedarbosies uz katras
horoskopa zīmes veselību un
enerģiju.

AUNS:
aukuba,
fatsija,
heptapleire,
monstera
tīkamā,
kāpelējošais
filodendrs,
scindapsis, Mirdzošā ehmeja,
svītrainā ehmeja, karaliskā
begonija, kolērija,
pundurgranāts, dārza ģerānija,
Indijas un Japānas acālija,
mirdzošā eiforbija, havortija jeb
zebras augs, guzmānija.

V ĒR SIS:
baltā acālija,
ananasi,
lapveida
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zinātnieki domā, ka lielāko risku šie mazuļi
izjūt vēl pirms dzimšanas, kas ir saistīts
ar iespējamo D vitamīna trūkumu mātes
organismā.
Tūkstošiem dzimšanas dienu datu
pētījumi Eiropā, Kanādā un Austrālijā
pēdējos 30 gados atklājuši, ka ziemā
dzimušajiem ir lielāks risks saslimt ar
vairākām nopietnām slimībām: multiplo
sklerozi, 1. tipa diabētu, Krona slimību,
šizofrēniju, autismu, bipolārajiem
traucējumiem. Piemēram, Londonas
Karalienes Mērijas universitātes zinātnieki,
analizējot 58 000 pacientu ar garīgiem
traucējumiem, secināja: visas šīs slimības
bija saistītas ar sezonālo sadalījumu pa
dzimšanas mēnešiem. No šizofrēnijas un
bipolārajiem traucējumiem visvairāk cieta
janvārī dzimušie, vismazāk-jūlijā, augustā
vai septembra dzimušie.
Ilgu laiku pētnieki pat nesaprata,
ko darīt ar šiem faktiem, jo aplūkotajām
slimībām nav acīm redzamas saiknes.
Pirms pāris gadiem Oksfordas universitātes
komanda šim pašam dzimšanas mēnešu
modelim pievienoja vēl reimatoīdo
artrītu, čūlaino kolītu un vilkēdi. Šīs visas ir
autoimūnas slimības - kad organismam
uzbrūk viņa paša imūnā sistēma. Tagad
vismaz 18 autoimūnās slimības tiek
saistītas ar D vitamīna līmeni - saikne ir

kaktuss (Ziemassvētku kaktuss),
paprika, Cestrum, krizantēma,
krotone, krossandra, kufeja,
fatsija, heliotrops, Ķīnas
roze - Hibiscus, hortenzija,
lilija, Sanpaulijas jeb Āfrikas
vijolītes, Blosfelda kalanhojas,
Mangina kalanhojas,
ciklamena, gloksīnija,
prīmula, dekoratīvi ziedošās
begonijas, peperomija
(peperomia prostrata).

atrasta, un tas ir pietiekami, lai pierādītu
sakarību ar dzimšanas mēnesi.
Ārsti atzīst, ka šīs ar imunitāti saistītās
slimības ir viena no izplatītākajām slimību
grupām modernajā sabiedrībā, kas skar
apmēram 10% pasaules iedzīvotāju.
Pietiekama saules gaisma grūtniecības
laikā un bērna pirmajos dzīves mēnešos
varētu pasargāt no šizofrēnijas un citām
slimībām, paverot cerīgu perspektīvu, ka
ar D vitamīna devu varētu nodrošināt šo
slimību profilaksi.
Nesen veikts pētījums rāda, ka
dzimšanas mēnesis ietekmē arī cilvēka
bioloģisko pulksteni un ziemā dzimušiem
ir grūtības pielāgoties vasaras gaismas
ciklam. Tas ari varētu būt iemesls
lielākam riskam ciest no garīgās veselības
traucējumiem. Piemēram, februārī
dzimušiem atklāts lielāks risks sasirgt ar
narkolepsiju - hronisku centrālās nervu
sistēmas slimību, kam raksturīga pārmērīga
miegainība dienas laikā un citi miega
traucējumi.

Pavasara bērni
un Saules vitamīns
Pavasara bērni pagaidām atzīti
par visslimīgākajiem, un vainot var
galvenokārt D vitamīna trūkumu

spalvveida
lapu palmas,
hlorofīti jeb
zirnekļaugi.

V ĒZIS:
tetrastigma,
šeflēra, sansevjēra (līdakaste),
palmas, svētaisfikuss (Ficus
religiosa), Crinum, klīvija,
citrons, istabas bonsai,
dīfenbahija,juksija, alveja,
agave, saulrietenis, vienkāršā
aglanoēma, graudzāļu kalmes,
Mesona begonija, kārpainā
gastērija, kalanhoja, biezlapu
laimiņš, sarkanais laimiņš,
hibrīdfuksijas.

D V ĪŅ I:

LAUVA:

kaktuss, puķakoks, ginūra,
oleandrs, stapēlija, alveja,
Faucaria, dzeloņains
mūždzīvis, asparags, efeja,
datelpalma, tradeskancija,
visu veidu tīteņi
un augi ar kuplām
lapām, papardes,

dracēnas (Dracaena
deremensis, Dracaena
fragrans), skuju augi,
juka, gumijkoks,
laurs, kaktusi,
vēdekļveida palma
(Trachycarpus
fortune), kokveida

biezlape (Crassula),
karaliskā pelargonija
(ģerānija), Ķīnas roze,
balzamīne, japāņu kamēlija,
kalla, sarmatainā akalifa,
astainais amarants (lapsaste),
atskabargu afalandra,
jasmīnveida gardēnija,
Etiopijas dižkalla, kalceolārija,
kautrīgā mimoza.

JAUNAVA:
trīskrāsainā maranta,
ktenantes, kalateja, dracēna,
raibā reija, eiforbija,
Coccoloba, skaistnātre, fitonija,
abutilons - istabas kļava,
jatrofa, monstera, Dracaena
reflexa, Japānas aukuba jeb
zelta koks; Japānasfatsija,
filodendrs, raibais
scindapsis,
singonija, efejvīni
(dienvidu,

pirmajos grūtniecības mēnešos. Saules
vitamīns palīdz regulēt tūkstošiem gēnu
to attīstības laikā, un daudzi pētījumi
liecina, ka tam ir ilgstoša ietekme uz dzīves
kvalitāti un ilgumu.
Viens no šiem pētījumiem aptvēra
vairāk nekā divus miljonus dāņu un
austriešu, kas miruši laikposmā no
1970. līdz 2000. gadam. Analizējot datus,
atklājās - no aprīļa līdz jūnijam dzimušo
dzīves ilgums bija īsāks nekā tiem, kas
dzimuši oktobrī, novembrī vai decembrī.
Līdzīgs amerikāņu pētījums parādīja, ka
rudens bērni dzīvo vidēji 160 dienas ilgāk
nekā pavasarī dzimušie.
Kaut arī pavasara bērniem nedraud
tuvredzības veidošanās kā vasaras
bērniem, tomēr viņu slimību riski ir
vēl nopietnāki: astma, autisms,
šizofrēnija, multiplā skleroze, Alcheimera slimība.
2011.
gadā Oksfordas universitātes
ģenētisko pētījumu centrs atklāja, ka
anoreksija biežāk raksturīga pavasara
bērniem nekā pārējiem. Analizējot vairāk
nekā 1200 anoreksijas pacientu dzimšanas
datus, noskaidrojās: nosliece uz šo
ēšanas traucējumu vislielākā ir pavasarī
dzimušajiem, vismazākā - septembrī
un oktobrī dzimušajiem. Zinātnieki kā
varbūtējos iemeslus min temperatūru,

svītrainais,
romblapu), istabas
bērzs.

SVARI:
dižmeldrs, asplēnija, ložņu
fikuss, kariota, orhideja,
pelargonija, pilēja, tolmieja,
siderāze, indijas acālija,
lapveida kaktuss (Ziemassvētku
kaktuss), paprika, sīkziediņu
krizantēma, krotone jeb kodija,
Ķīnas roze - Hibīscus, platlapu
hortenzija, lilija, ahimēnes,
pušķu ananass, spalvu celozija,
nakts jasmīns, pelēkā krustaine
jeb sudrablapu cinerārija,
hibrīda heliotrops.
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SKO RPIO N S:
ehmejas (Aechmea
fasciata, Aechmea
julgens), granāts,
ģerānija ar
sarkaniem
un tumši
sarkaniem
ziediem,

saules gaismas daudzumu, infekcijas vai
mātes diētu grūtniecības laikā.
Te gan vietā kā mierinājums zinātnieku
atzinums - šo risku palielinājums pasaules
mērogā patiesībā ir niecīgs. Piemēram,
dzimšana laikā no decembra līdz martam
tiek saistīta ar 10% lielāku risku saslimt ar
šizofrēniju un tai tuvām slimībām. Taču
faktiski tas nozīmē, ka šim palielinātā riska
bērnam ir iespēja ar to sasirgt tikai vienā
procentā gadījumu.

Zobārsts, prezidents
vai futbolists?
Pirms pāris gadiem britu zinātnieki,
izmantojot datus no pēdējās Lielbritānijā
notikušās tautas skaitīšanas, analizēja
19 dažādu profesiju darbinieku
dzimšanas mēnešus un atklāja neparastas
sakarības - vienā mēnesī dzimušie bieži
vien deva priekšroku kādai konkrētai
darbības nozarei.
Piemēram, janvāra bērnu vidū
vislielāko piekrišanu ieguvis ģimenes ārsta
un parādu piedzinēja amats. Februārī
dzimušo vidū ir daudz mākslinieku
un autoinspektoru (bet maz ārstu),
marta bērni nereti kļūst par pilotiem
vai mūziķiem. Aprīlī un maijā dzimušie
vienlīdz bieži izvēlas dažādas nozares, bet

kohleria, acālija ar sarkaniem
un rozā ziediem, karaliskā
begonija, eiforbija, gusmanija,
tukstneša kaktusi, oleandrs,
datura jeb velnābols, raibā
stajelija, pūķa dracēna, tīģera
faukārija, alveja.

STRĒLN IEKS:
vijolītes,
kalanhoja,
ciklamena,
peperomija
(peperomia
prostrata),
begonija,
gloksīnija,
prīmula,
tetrastigma, sansevjēra,
bambusa palma, fikusi, Bonsai,
istabas vīnogulājs, līdakaste,
citronkoks, Mīnija klīvija.

M EŽĀ ZIS:
asparags, paparde,
efeja, datele, kokoss,
tradeskancija,
parastais gumijkoks,

interesanti, ka viņu vidū ir ne mazums
diktatoru (Ļeņins, Hitlers, Sadams Huseins).
Jūnijā dzimušie bieži kļūst par bosiem,
no viņu vidus arī nāk pieci no pēdējiem
22 Nobela prēmijas laureātiem. Jūlijs ir
mūrnieku, vilcienu vadītāju un mākslinieku
dzimšanas mēnesis, arī augusta bērni
izvēlas mūrnieka profesiju, lai gan ir arī
daži prezidenti (Bils Klintons, Baraks
Obama un citi).
Sportiskās un akadēmiskas karjeras
gaiteņus visbiežāk papildina septembrī
dzimušie (bet viņiem galīgi nepatīk
mūrnieka un friziera profesijas). Novembrī
dzimušo vidū pārsteidzoši daudz ir
sērijveida slepkavu. Decembra bērnu vidū
virs vidējās normas sastopami zobārsti un
mesijas - gan reliģiskie, gan pasaulīgie,
piemēram, Jēzus, Staļins un Mao.
Visas šīs sakritības pētniekiem ir vēl
grūtāk izskaidrot nekā dzimšanas mēneša
saistību ar veselību. Tomēr viņi nešaubās,
ka dzimšanas mēnesis ietekmē cilvēka
dzīvi plašā spektrā. Tāpēc nav brīnums, ka
zinātnieki jau lolo idejas, kā šos atklājumus
pavērst cilvēcei it kā vēlamā virzienā, proti,
izmantojot kārtējā supercilvēka radīšanā.
Nobeigumā loģiski izrietošs jautā
jums - varbūt astroloģija nemaz nav
tik bieži apsaukātā viltus zinātne un tās
prognozēm ir nopietns pamats? ■

ziloņkājas juka,
laurs, kaktusi,
biezlape
(naudas koks),
Deremēnas
dracēna, smaržīgā
dracēna, skujeņi,
gumijkoks,
Bendžamina
gumijkoks, Bengālijas
gumijkoks, dzīvie akmeņi,
vēdekļveida palmas,
krasulas, eševērijas.

Ū D EN SVĪRS:
begonija, dīfenbahija,
fuksija, krūmveida peperomija,
alveja (ārstnieciskā),
Cotyledon,
Haworthia, gastērija,
eševērija, kalanhoja,
Pachyphytum,
laimiņš,
saulrietenis,
agave,
puansetija, raibā
rēja, fitonija,
abutilons - istabas
!jii ļ*

kļava, trīskrāsu maranta,
Godsefa dracēna, alokāzija
jeb ziloņa auss, pudeļpalma,
dekoratīvās nātres, citronu
kalistēma, stromante,
podagras jatrofa.
„

Z IV IS:
akalifa,
amarantus,
afelandra,
kalla, kamēlija,
gardēnija,
sprigane,
mimoza,
ģerānija, Ķīnas
roze - Hibiscus. ūdens augi,
mirtes, šāvējgurķis, sētložņa,
ligzdu asplēnija, orhidejas, zivs
astes palma, papirusniedre,
lielā platragpaparde,
plektrants, ripsālis,
Telmija monzīsa,
gumijkoks, mūžzaļi
sedzējaugi, smaržīgā
pelargonija, dižmeldrs,
Ficus pumila, akvāriju augi,
vīteņaugi.
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^ prātu to
Izskaidrot nevar
Mistika ir mums līdzās. Ikkatrs savā mūžā juties mags - zinājis,
redzējis, jutis. Kādam mirušais nodod sveicienu, pieklauvējot kā
putniņš pie loga, cits saredz vēstošu zīmi pat veikala skatlogā,
jo tieši tur ierauga atbildi uz iekšēji uzdoto jautājumu. Vēl kāds,
pamostoties no rīta, zina - iecerētais izdosies, miegā kāds par
to pavēstījis. Mums visiem ir dots, tikai ne visi ir gatavi un vēlas
ieklausīties, ko stāsta mums pasaule.
DAINIS KRAUKLIS

omēr ir cilvēki, kam
tas ir asinīs, grib
viņi to vai ne. Tie
ir romi, vienkāršāk
saukti par čigāniem,
kam hipnotologa,
dziednieka vai
kāda cita neparasta
speciālista diplomi
nav vajadzīgi, viņi tādi ir, un punkts.
Patiesajai Dzīvei radās iespēja parunāt
ar divām Kurzemes pusē dzīvojošām
čigānietēm, kas bija gatavas pastāstīt par
savām mistiskajām pieredzēm, kuras, kā
viņas pašas teic, ar prātu izskaidrot nevar.

T

Noredzēt sapnī,
runāt ar čūsku
"Esmu romu sieviete, kurai sapņu
vēstījumi un ticības spēks nav svešs," par
sevi stāsta Zenta, kuru Kurzemes pusē
pazīst kā labu zīlnieci."Esmu dzīvē daudz
pieredzējusi un, lai gan dzīve nav bijusi
40 PATIESĀ DZĪVE 2015

maiga pret mani, ar savu ticību esmu visam
tikusi pāri. Ja tu man jautā, vai drīkst par šo
tēmu atklāti runāt, teikšu tā: ir lietas, par ko
vajag klusēt. Jo vārdiem ir milzīgs spēks.
Es ticu sapņiem - pateicoties tiem,
esmu spējusi paredzēt daudz ko, kas
nākotnē piepildīsies. Piemēram, man bija
dēls Zigmunds. Viņš diezgan ātri, divdesmit
viena gada vecumā, aizgāja no dzīves. Taču
pirms viņa aiziešanas es dzirdēju iekšējas
balsis, kā arī piedzīvoju citas parādības, kas
brīdināja - mans vecākais dēls nenodzīvos
garu mūžu.
Neilgi pirms dēla nāves redzēju sapni: ka
dzīvoju savās vecajās mājās, kur ir ieradušies
ciemos mirušie - mans tēvs un vīra tēvs. Viņi
apsēdās pie galda, katrs savā pusē, sēž un
smīn. Liek manīt, ka vēlas ēst. Es viņiem
saku - lai nekur neiet, tūlīt kaut ko
pagatavošu. Sāku vārīt, tomēr iekšējā sajūta kaut viņi ātrāk ietu prom. Un tad vienā brīdī
redzu - man priekšā stāv liels katls, kurā ir
kādi divi litri ūdens, ķieģelis, un uz tā ķieģeļa
virsū atrodas mazs katliņš. Es momentāni

pamodos, ar trauksmi sirdī, saprotot, ka tas
lielais katls esmu es, ķieģelis ir zārks un tas
mazākais katls ir mans vecākais dēls, kuram
drīz būs jāmirst. Tā arī bija.
Bet tas bija jau otrs sapnis. Pirms tam
nosapņoju - eju pa mežu, atnāku mājās,
ieeju kūtī, kur ņemas trīs sivēntiņi. Eju
sivēnus barot un vīram saku - tie sivēni
nemaz neņemas svarā, jēgas no viņiem nav,
būs jākauj nost. Bet mans vīrs, kurš miris,
atbild - divus nedrīkst kaut nost, bet vienu
varot. Man ir trīs dēli, un sapnis piepildļās,
jo sapnī nokāvām lielāko sivēnu, nomira
mans vecākais dēls.
Es paredzēju gan dēla, gan sava vīra
nāvi, taču diemžēl neko nespēju izmainīt."
"Kas nāvei pretī var stāties?" retoriski
vaicā Zenta. "Bet pret ļauniem vārdiem,
noskaudumiem aizsargājos. Jaunībā nekam
tādam nepievērsu pārāk lielu nozīmi, bet
pēc vīra un dēla nāves katru svētdienu
noskaitu īpašus vārdus un, dedzinot kadiķi,
izstaigāju visas istabas. Vēl regulāri apkārt
mājai izkaisu sāli, lai čūskas un ļaunums

MISTIKA Un mēs

Zirgs nešķērso vietu, ja ceļā guļ miris
cilvēks. Ja gars ir ļauns, zirgs svīst.
Ja zirgs neiet tālāk, tad aizsien acis un
ved, kamēr tiek līdz krustojumam.
pa mežu līdušas pie vecmāmiņas, bet viņa
paņēmusi tieši to čūskUTkuru meitene
ieraudzījusi. Paņēmusi, piegājusi pie
meitenes, pielikusi čūsku viņai pie rokas un
sākusi čūsku rāt, sak, kāpēc baida mazus,
nevainīgus bērnusITad runājusi ar pārējām
čūskām, arī tās esot lamājusi un kauninājusi.
Un, to darot, viņas acīs esot bijusi savāda
kvēle, un balss bijusi dīvaina. Pēc visa
izdarītā, vecmamma čūsku nolaidusi zemē,
un visas aizlīdušas prom. Todien neviens
cilvēks čūsku mežā nav redzējis."

Krustceles
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no cilvēku domām nenāktu mājā. Ir arī citi
rituāli, bet par tiem nedrīkstu stāstīt."
"Jā, čigāni zina pareizos vārdus," piekrīt
stāstīja, sakot - čigāni māk sarunāties gan
ar mirušajiem, gan kustoņiem, viņi saprot,
ko dzīvā daba saka. Piemēram, suns un
zirgs izcili jūt mirušu dvēseļu tuvumu.
Šaubīgā vietā suns gaudo, spicē ausis, nav
apmierināts, trīc. Zirgs savukārt nešķērso
vietu, ja ceļā guļ miris cilvēks. Ja gars ir
ļauns, zirgs svīst. Ja zirgs neiet tālāk, tad ir
viņam jāaizsien acis un aiz pavadas jāved,
kamēr tiek līdz krustojumam."Reiz mana
tante, tagad jau viņa veca, bet tolaik viņai
bija kādi piecpadsmit, mežā lasījusi ogas
un uzdūrusies čūskai.Tā bijusi tik liela
un baisa, ka tante sākusi šausmīgi kliegt.
Tūlīt klāt pieskrējusi mana vecmāmiņa, jo
nodomājusi, ka čūska meiteni sakodusi,
Konstatējusi, ka meitenei nav iekosts,
vecmāmiņa aiztriekusi meiteni tālāk un
sākusi kaut ko murmināt. Tas, kas tālāk
noticis, bijis gluži neticams.Tante stāstīja,
ka redzējusi, kā daudzas čūskas šņākdamas

"Spoku un mirušo pasaule pastāv,"
pārliecināta Zenta."Tikai retums cilvēku
viņus redz un saprot, jo mūsdienās
ir ārkārtīgi grēcīga pasaule. Bet, lai
komunicētu ar mirušo pasauli, irjābūt
dvēseliski ļoti tīram cilvēkam. Reiz pirms
vienas nelaimes, ejot pa ceļu, redzu - nāk
mana mirusī māte pretī, bet, nonākusi
līdz vietai, kur mūsu takas krustojas, viņa
apstājās, skumīgi paskatījās uz mani un
pazuda. Sapratu, ka viņa nākusi mani
brīdināt. Ja miris cilvēks nāk sapnī,
piemēram, nakšņojot mežā, vietā, kur
netālu ir gājis bojā kāds, tas nozīmē,
ka tu guli viņam ceļā. Tad obligāti ir
jāmaina vieta, pretējā gadījumā
mirušais mocīs un lauzīs tevi
nemitīgi, pat ja mirušais bijis
labs un aizgājis dabiskā
nāvē. Bet, ja cilvēks ir miris
nedabiskā nāvē, kādā
negadījumā vai pats
sev atņēmis
dzīvību, tad
sekas var būt
drausmīgas. Ir
dzirdēts, ka viena
romu nometne
apmetusies mežā
un nakšņojusi uz
krustcelēm. Naktī pēkšņi
parādījies jātnieks un sācis
bradāt cilvēkus. Cilvēki metušies
bēgt, bet viens puisītis nepaspējis
piecelties, jo zirga pakavs trāpījis
tieši pa pieri. Līdzko pakavs sitis
puisītim pa pieri, tā jātnieks izgaisis.
Puisītis gulējis miris ar zirga pakava
nospiedumu pierē. Noskaidrots, ka
netālu no tām krustcelēm bērza zarā
pakāries kāds jauns vīrietis."

Otra mūsu uzrunātā zīlētāja Ruta
Kraukle ir gatava izskaidrot krustceļu
mistiku:"Krustceles ir krusta simbols.
Bet gari, kas staigā, īpaši, kas aizgājuši
nedabiskā nāvē, pāri krustam nespēj tikt.
Līdz arto, nonākot pie šīs vietas, kurai
piemīt savdabīga enerģija, kas iedarbojas
uz viņiem negatīvi, tiek izsaukta milzīga
agresija.”Zenta piekrīt, sakot, ka pati esot
piedzīvojusi notikumus, ko ar prātu nav
iespējams izskaidrot."Reiz ogojot un
nakšņojot vietā, kur bija pakārusies sieviete,
kad sita pusnakts stunda, visi klātesošie
ieraudzīja, kā virsū nakšņošanas vietai
brauc mašīna. Ar visu apgaismojumu,
skaņu. Es pirms tam visiem teicu, ka esam
izvēlējušies nelabu vietu, taču neviens
manī neklausījās, jo bija satraukti ar citu.
Tāpēc es laikus apmetnei apkārt novietoju
no kokiem izveidotus krustus un brīdināju,
ja notiks kaut kas pārdabisks, lai nekādā
gadījumā neskrien prom, bet turas kopā
pie ugunskura. Kad uzradās mašīna, pēkšņi
likās, ka viss mežs ir atdzīvojies, jo sāka
skanēt sēru maršs.Tā bija reāla mūzika, ko
dzirdēja visi, un tad arī visi saprata,
ka darīšana ar paralēlo pasauli.
Tā kā biju izveidojusi
krustus, zināju, ka gari
iekšā netiks, tāpēc skaļi
izteicu vārdus, metot
krustus:
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MISTIKA Un mēs
"Fulore, fulore! Septiņas pēdas, ejiet
atpakaļ zemē!"Gan mašīna, gan gaismas
tajā pašā brīdī pazuda, sēru maršs vairs
neskanēja, mežs kļuva kā pamiris..."
"Krustcelēm ir liela nozīme lāstu
likšanā," skaidro Zenta. "Ja cilvēks zina, ka
viņa ienaidnieks bieži staigā pāri šiem
krusta ceļiem, var norunāt kādu lietu,
ielikt kodu ar lāstiem, piemēram, kabatas
lakatiņā, rotāt un nolikt to cilvēka ceļā.
Līdzko viņš to pacels, viņš tiks nolādēts.
Turklāt tieši uz krustcelēm var burties vai,
teiksim, uzzināt informāciju, kas saistās ar
cilvēka miršanu, pazušanu.
Reiz viena sieviete, kurai bija pazudis
dēls, lūgusi vienai ļoti spēcīgai sievai, lai
palīdz noskaidrot, kas noticis ar viņas
dēlu, jo nekādi nav varējuši viņu atrast.
Sieviete brīdinājusi, ka šādas metodes var
beigties ļoti nepatīkami, no redzētā vai
dzirdētā var būt briesmīgas sekas, taču
māte neatlaidusies, bijusi gatava uz visu.
Ta abas pusnaktī devušās uz krustcelēm,
līdzi paņēmušas dēla kreklu. Sieviete
to kreklu kaut kā specifiski sasējusi un
sākusi sazināties ar paralēlo pasauli, līdz
māte esot sākusi dzirdēt važu šķindoņu.
Sieviete paziņojusi mātei, ka viņas dēls esot
cietumā. Tā arī bija."

Lāsti
Bībele māca, ja ienaidnieks iesit pa
vienu vaigu, irjāpagriež otrs vaigs. Diemžēl
romu dzīvē lāstu likšana ir bieža parādība.
Čigāni uzskata: lai aizsargātu sevi, savu
ģimeni, tuviniekus, godu, ir jārīkojas ar
metodēm, kas viņiem zināmas, tuvas un
pārbaudītas. Ja kāds čigāns tiek apvainots
kādā nepatiesā konfliktā, piemēram, darījis
ko tādu, kas ir pretrunā ar romu likumiem,
pret viņu būs noliegums un represijas
daudzu gadu vai pat mūža garumā. Šāds
roms netiks pieņemts nevienā ģimenē,
viņu neaicinās uz viesībām, no viņa vairīsies
absolūti visi.Tādējādi šī rīcība - lāsti, kas
likti augstākās taisnības vārdā - čigāniem
ir attaisnojama, jo cilvēks ir nodevis savu
likteni augstākajai varai - Dievam - un
nevienam mirstīgajam nav vairs iespējams
viņam neko pārmest. Ja nolādētais ir
vainīgs savā nodarījumā, tad nespēs izbēgt
no soda. Bet, ja cilvēks ir vainots nepatiesi,
tad lāsta spēku nāksies just tam, kurš viņu
vainoja un lāstu uzlika.
"Ja cilvēks ir nodarījis mazāku grēku,
tad sākotnēji tiek meklēts kompromiss, tiek
mēģināts šo situāciju atrisināt. Ja tas nav
iespējams, tad var lādēt pirtī, svētbildes
priekšā vai uz kapiem. Baznīca ir pēdējais
piliens, kad vairs nav citas izejas, bet tad
jārēķinās, ka pēc tā atpakaļ ceļa vairs nav
un būs slimības, izputēšana, nāve un posts
līdz septītajai paaudzei," nopietni stāsta
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Turklāt tieši uz krustcelēm var burties
vai, teiksim, uzzināt informāciju, kas
saistās ar cilvēka miršanu, pazušanu.
Zenta."Kāpēc jālād pirtī? Čigānam pirts ir
pielīdzināma baznīcai, tas nozīmē - tā ir
attīrīšanās vieta, svētvieta, vieta, kur spēks.
Pirtī var uzlikt spēcīgus lāstus. Piemēram,
metot sāli ugunī un runājot īpašus vārdus.
Var lādēt, lūdzot Dievu. Ir jānometas uz
ceļiem, jāsaņem rokas un jālūdz Dievs,
izskaidrojot viņam rīcības iemeslu, kāpēc
tu vēlies lādēt. Un tad jāizsaka lāsti. Un tie
vienmēr piepildās. Taču, veicot ko tādu,
paša sirdij irjābūt tik tīrai kā tekošam
avotam, pretējā gadījumā lāsts nesasniedz
adresātu, bet nāk atpakaļ uz pašu. Tāpēc
parasti šādas metodes pieļauj ekstremālos
brīžos, irjābūt ārkārtīgi nopietnam
pamatojumam, lai to drīkstētu darīt.
Vēl iedarbīgākas ir kapa smiltis kopā
ar sāli. Man dzīvē ir gadījies pieredzēt, ka
viena veca sieva gāja uz kapiem lādēt.
To nedrīkst vienatnē darīt, ir jābūt klāt
cilvēkiem. Viņa raudādama nokrita uz
ceļiem pie sava mirušā vīra kapa, kurš
aizgāja bojā traģiskā nāvē. Tad viņa
aizdedzināja sveci, izraka nelielu bedrīti,
kurā bēra sāli, un sāka lādēt, čukstot viņai
zināmos vārdus. Svecei šādos gadījumos
irjābūt no baznīcas, svētītai. Nedrīkst

izmantot parastu sveci. Visiedarbīgākās
ir sveces ar divpadsmit daktiņām, kuras
var dabūt tikai Lietuvā lielās baznīcās pie
augstiem priesteriem. Pie mums tādu
sveču nav. Man pašai ir tāda svece.
Toreiz tā sieviete lika lāstus, lai
aizsargātu savu dēlu, kas nebija pie pilna
saprāta, viņam bija invaliditāte. Un to
izmantoja citi romi. Kad viņš viesībās
bija iedzēris un nespēja īsti kontrolēt
situāciju, viņi izmantoja to, lai taisītu ar
viņu mandeles, tā iedzīdami viņu lielos
parādos. Un šī sieviete nolādēja tos
cilvēkus, kas uz priekšu, nākotnē viņas
dēlam vēl pārdos vai tirgosies ar viņu. Pēc
tā rituāla, par ko drīz visi uzzināja, neviens
čigāns viņam ar andelēm klāt vairs
neķērās. Visi baidījās. Taču visaugstākais
punkts un visefektīvākais veids, kā uzlikt
lāstus, irtā sauktās kalvarejas.Tas nozīmē,
ka nolād baznīcā...Tas ir visaugstākais
mērs, jo parasti šī nolādēšana beidzas ar
iznīkšanu, nāvi, mocībām līdz pat bērnu
bērniem. Taču, veicot šo procesu, tevī
jābūt tik tīrai sirdij un pārliecībai kā saules
lēktam, pretējā gadījumā lāstu spēks
iedarbosies uz pašu.

Z№km,tiškūM
Vislabākais laiks
zīlēšanai ir Ziemassvētki
un Jaunais gads. Tad
nākotni redzēt spēj visi.
► Ja vēlies uzzināt,
vai nākamajā
gadā apprecēsies,
Ziemassvētku naktī
jāiet mēnessgaismā ēnu
skatīties. Kura ēnai būs
divas galvas, tas tajā
gadā apprecēsies.
► Ja vēlies uzzināt, vai
piepildīsies vēlēšanās,
jādara tā: Jaungada
naktī uzraksti uz mazām
lapiņām nozīmīgākās
vēlēšanās, saloki un
noliec zem spilvena.
1. janvārī pamostoties,
paņem lapiņas
un izvelc vienu
no tām. Kāda
vēlēšanās būs
uzrakstīta uz
šīs lapiņas,
tāda arī

piepildīsies nākama
jā gadā.
► Jā vēlies zināt, kas
sagaida nākotnē,
gatavojies rituālam.
Novieto divus spoguļus,
vienu lielu, otru mazāku,
tā, lai tie atstarotos viens
otrā. Starp spoguļiem
liec divas sveces, glāzi
ūdens un gredzenu.
Skatoties pāri mazajam
spogulim, lielā spoguļa
atspulgā pēc neilga laika
varēsi saskatīt mistiskas
lietas, pēc kurām varēsi
noteikt savu nākotni.
Vēlams šo darbību veikt
nedzīvojamā telpā vai
bēniņos ar izlaistiem
matiem un bez

jostas. Nekad nedrīkst
zilēt vienatnē, kādam
ir jābūt blakus, lai pēc
pirmā tava pieprasījuma
varētu ieslēgt gaismu.
Dažreiz notiek ļoti
neparastas lietas.
► Ja iepriekšējais variants
ir par bailīgu, var uzzināt
nākotni arī mazāk
mistiskā veidā. Paņem
adatu, sīpolu, gredzenu
un maizi, ko noslēp
zem necaurspīdīgiem
traukiem. Apmaini
traukus vietām un
vienu apgriez. Ja zem
tā ir gredzens - satiksi
mīļoto vai nākamo
vīru. Ja sīpols - nāksies
raudāt visu nākamo
gadu.
Ja adata - būs
daudz jāstrādā.
Ja maize - gads
tev būs pārticības
pilns.

M IS T
Jāņem svece un bļodiņa ar ūdeni. Kad svece ir sākusi degt, tā vairākas
reizes jānoliek tā, lai ūdeni ietek vasks. Figūriņām, kas izveidosies ūdenī,
ir šādas nozīmes.

► Daudzas mazas
apaļas piles - uz naudu.
► Vēdeklis - grūtības
darbā, nesaskaņas
kolektīvā.
► Vīnogas - mīlestība,
draudzība, veiksme,
pārticība.

► Sēne - dzīves
spars, neatlaidība,
ilgdzīvošana.
► Pūķis - cerību
piepildīšanās, bērna
dzimšana.
► Krusts - nāve.
► Baznīca - naudas
trūkums un ciešanas.
► Ziedi - precības vai
jauns kavalieris.
► Līdzība zvēram ienaidnieks.
► Strīpiņas - ceļš vai
pārcelšanās.
► Zvaigznītes - veiksme
darbā vai mācībās.

► Cilvēks - draugs.
► Zvans - būs vēsts.
► Simetrisks zvans laba vēsts.
► Līks unstūrains slikta vēsts.
► Vairāki zvani satraukums.
► Koka lapa - skaudība,
intrigas.
► Bikses - ceļu
krustošanās, šaubas.
► Ola - bailes, kaut kā
jauna sākums.
► Ābols - dzīvības,
gudrības, veselības
simbols.

Padoms - j a esi izzīlējis sev ko sliktu, to nākamajā dienā no rīta ieroc zemē.
Ja labu - tad noslēp vasku līdz nākamajai zīlēšanas reizei.

Arī mana ģimene saskārās arto. Viena
čigāniete, noņemot no sava dēla vainu,
apvainoja manu brāli par zagšanu, kā
dēļ mans brālis nonāca cietumā. Mans
tēvs, nespējot atrast ar šo sievieti kopīgu
valodu, devās pie dēla uz cietumu, lai
uzdotu jautājumu: vainīgs vai nevainīgs?
Viņš teica - ja dēls ne pie kā nav vainīgs,
viņš brauks uz kalvarejām, bet, ja kaut
viena kripatiņa ir viņa vainas, cietīs visa
mūsu ģimene. Dēls atteica, lai tēvs brauc
droši - viņš nav vainīgs. Mans tēvs izbrauca
no mājām naktī, jo devās uz Lietuvu uz
lielajām baznīcām, taisnību sakot, uz
kuru konkrēti, nezinu. Viņš devās viens
pats. Tur ieradies pirms saules lēkšanas.
Tad viņš pārrāpojis uz ceļiem pāri tādiem
kā deviņiem pakalniem, kas tur esot kā
trepjveidīgi, un atrāpojis līdz baznīcai. Tēvs
sacīja, kājas bijušas asinīs. Baznīcā, dabūjis
sveci, viņš sācis lādēt. Lāsti bijuši tādi: lai
viņa saslimtu, līdz ar gada paiešanu, lai
neviens dakteris, pilnīgi neviens nespētu
to slimību ārstēt un dziedēt. Lai, gadam
beidzoties, šī sieviete, kas apmelojusi viņa
dēlu zagšanā, tādā veidā glābjot savu
dēlu, nomirtu! Tieši gadam beidzoties, tā
sieviete saslima, un neviens ārsts, neviens
profesors nevarēja noteikt viņas vainu, un
viņa nomira."

Dievs un grēks
Kad jautāju Zentai un Rutai, kas viņu
izpratnē ir Dievs un ko Dievs nozīmē viņu
dzīvē, abas teic - Dievs ir Augstākais spēks,
kas jāklausa un jāgodā. Ruta Kraukle
dedzīgi saka: "Tas ir pats Augstākais spēks,

pati Augstākā vara pār visiem! Ne tikai
starp čigāniem, bet pāri pilnīgi visam!
Dievam irjātic! Ir cilvēki, kas saka, ka naudai
ir vissvarīgākā nozīme cilvēka dzīvē. Bet
vai nauda var apstādināt nāvi? Vai nauda
var apstādināt laiku? Pat karaļi, kam tika
celtas pilis nozelta, nav varējuši pretoties
nedz nāvei, nedz laikam. Cilvēks no pīšļiem
ir nācis, un par pīsli viņam būs palikt. Bet
Dievs ir mūžīgs, kam neeksistē laiks." Bet
Bībelē teikts - zīlēšana ir grēks? Uz ko Ruta
atbild:"Šīs spējas Dievs čigāniem ir devis,
tāpēc arī čigāni praktizē!"Zenta:"Es bieži
nepraktizēju. Tikai īpašos gadījumos, jo tas
ir liels grēks. Pēc rokas zīlēt nezīlēju, bet
kārtis likt māku.Tas man no vecmāmiņas
mantojumā. Bet pēc tam es jūtos slikti,
tāpēc to daru izņēmuma kārtā. Ruta gan.
Ruta spēj pateikt par cilvēku likteni vairākus
mēnešus uz priekšu."
Stāsta, ka brīdī, kad Jēzu Kristu sita
krustā, čigāns esot nozadzis vienu naglu,
gribēdams glābt Dieva dēlu.Tāpēc Dievs
ir atļāvis čigāniem zagt. Varbūt ir kāda
leģenda par to, kādā veidā romiem
radusies šī zīlēšanas, pareģošanas
prasme? Ruta atbild noliedzoši:"Par naglas
zagšanas leģendu esmu informēta, taču
par leģendu, kas skaidrotu, kādā veidā
romi mantojuši zīlēšanas prasmes, ne. Es
domāju - šīs unikālās spējas tiek mantotas
no paaudzes paaudzē, čigāniem zīlēšanas
prasmes ir pašsaprotamas un dabiskas.
Kāda ir atšķirība starp zīlēšanu, skatoties
plaukstā, un kāršu zīlēšanu? Zīlējot ar
plaukstu, ir lielākas iespējas saskatīt
informāciju par pašu cilvēku, bet kārtis
precīzāk un vairāk pastāsta par to, kas

notiek ap cilvēku apkārt, kādi cilvēki ir ap
viņu, kādas lietas, apstākļi."
Un kā ar čigānietēm, kuras zīlē uz ielas,
tā pelnot naudu?"Nauda irjāņem," saka
Ruta."Bet nedrīkst prasīt. Cik iedod, ar tik
arī jābūt apmierinātam, jo cilvēks maksā
saskaņā ar savu sirdsapziņu.Taču tās, kuras
zīlē uz ielas un tiek ignorētas, kuras pēc tam
izkliedz lāstus uz cilvēkiem, tās tikai baida.
Tā drīzāk ir iebaidīšanas metodika. Tiem
lāstiem nav absolūti nekāda pamatojuma.
Taču fakts - čigāni redz, ja cilvēkam ir
uzlikts lāsts.Tas atspoguļojas cilvēka aurā.
Un tad mūsu pienākums ir apstādināt un
pateikt to cilvēkam. Bet ne nolādēt!"
Vai lāstu var noņemt? Ruta:"Tas ir
atkarīgs, cik stiprs cilvēks ir lāstu uzlicis.
Lāstus var noņemt, ja vien tie nav uzlikti
baznīcā. Lāsti, kas uzlikti baznīcā, ir
nenoņemami.Tad cilvēku likteņi ir nodoti
Dieva rokās, un tur tikai nevainīgs, patiess
cilvēks var no tiem izvairīties.Tas ir pats
lielākais lāsts.Tāpēc, ja cilvēks laikus apzinās
sevi, paša nodarīto un nāk lūgties, lai viņu
nedod uz kalvarejām, tad irjāpiedod, un to
nedrīkst darīt. Agrāk bija citāda audzināšana.
Citi likumi. Romu likumi, ko nesa cauri
laikiem. Piemēram, čigānu meitenes, lai
kādas dotības viņām būtu, no ģimenes ārā
nekur netika laistas. Viņas tika skolotas, cik
iespējams, tuvu dzīvesvietai, jo situācija, ka
čigānu meitene varētu doties uz svešu vietu,
nozīmē draudus, ka viņa var noiet no ceļa.
Jo nebūs stingras rokas, kas viņu pieskatītu.
Tāpēc bija ļoti stingri noteikumi, nerakstīti
romu likumi, kas paredzēja, ka meitene
aiziet no mājām tikai tad, kad iziet pie vīra,
kurš tad arī vadīja viņu tālāk dzīvē. Romiem
ir ļoti svarīgas morālās vērtības, un romu
meitenei pie vīra jāiziet kā jaunavai.
Čigāniem ir Dievs un Daba. Dabu ir
radījis Dievs, un cilvēks, kurš ir saiknē ar
Dievu, sapratīs arī dabas valodu, jo kopā ir
viens veselums. Čigāniem likumi radušies
no dzīves. Dzīve parāda, kādiem jābūt
likumiem."
"Ja es redzu sapni, tad droši zinu - tas
notiks," nosaka Ruta."Atceros, Ziemassvētku
vakarā gulēju tādā pusmiegā un jutu atveras durvis, un ienāk mana māte. Viņa
jau mirusi. Pienāk man klāt un iesit dunku:
"Celies tak augšā, govs atslaukusies!
Gosniņa ir atskrējusi!" Pamostos un
domāju - man taču govs nemaz nav! Ņemu
telefonu un zvanu brāļa dēlam, jautājot:
"Vai tev māsa ir slimnīcā? Viņai meitiņa
piedzimusi?" Uz ko brāļa dēls saka - jā! Un
jautā - vai es jau esmu sazvanījusies ar
viņa māsu, ka zinu? Bet es viņam saku: nē
taču! Man nemaz nav viņa māsas telefona
numura!" Ruta smejas un piekrīt - jaunie
čigāni ir citādi. Eiropeizējušies. Viņiem ir
citas prioritātes, kas ir daudz svarīgākas par
čigānu īsto identitāti. ■
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ir nāve?
Nāve cilvēcei vienmēr bijis liels noslēpums, ko nav iespējams
ne atlikt, ne kontrolēt. Daudzi ir pārliecināti, ka par katra
nāves stundu lemj Dievs, citi domā, ka visu nosaka liktenis, bet
trešie uzskata, ka nāve ir jebkuras eksistences ^loģiskas beigas
bez jebkāda pamatojuma. Bet kā ir patiesībā? Kas ir nāve?
ANDRIS BERNĀTS
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CITA DIMENSIJA Nāve

A

grāk par
mirušu tika
uzskatīts
cilvēks, kam
apstājusies
sirdsdarbība
un elpošana.
Taču

mūsdienu
zinātne spēj cilvēka organismu pie
dzīvības uzturēt arī mākslīgi, tāpēc
tagad par cilvēka nāvi uzskata brīdi,
kad smadzenes pārstāj regulēt dzīvībai
svarīgos procesus. Kaut cilvēki mēģina
rast dažādus paņēmienus, kā izbēgt no
nāves, rezultāti nav iepriecinoši. Cilvēks
spēj novērst dažādas slimības un būtiski
paildzināt dzīvi, taču nāves priekšā viņš
neglābjami kapitulē ar visu savu zinātni
un alķīmiju. Dažādās reliģiskās un
ezoteriskās mācībās sniegts ne mazums
komentāru par pēcnāves stāvokļiem,
tomēr jāatzīst, ka to nav iespējams
novienādot un absolutizēt, jo katram
pēcnāves scenārijs ir savs. Katrs dodas
šajā ceļā ar savu karmu un dzīves laikā
ietrenētām tieksmēm.
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Klīniskie piedzīvojumi
Lasot cilvēku stāstus, kas
atgriezušies no viņpasaules, pārņem
pārliecība, ka nāve nav nekas tāds,
no kā būtu jābaidās. Vēl jo vairāk šie cilvēki pat ilgojas atkal nokļūt
aiz nāves robežas. Izrādās, ka nāve
ir tikai pāreja no fiziskā stāvokļa uz
garīgo, un tas notiek tikpat viegli, it
kā izietu pa durvīm vai aizmiegot un
pamostoties pēc skaista sapņa. Viens no
vienojošajiem faktoriem, ko uzsver visi,
kas pieredzējuši klīnisko nāvi, ir fakts, ka
viss turpinās. Un reliģiskajai pārliecībai
te vairs nav nekādas nozīmes. Klīniskās
nāves gadījumos cilvēki piedzīvojuši
vairākus fenomenus. Piemēram,
mirstošais jutis, ka ķermenis tiek atstāts
un uz sevi var nolūkoties no malas.
Dažkārt aizgājējs ievērojis, ka viņu un
fizisko ķermeni vieno sudrabaina saite.
Daži cilvēki, kas akli kopš dzimšanas,
apliecinājuši, ka pēc izkļūšanas no
ķermeņa viņi kļuvuši redzīgi. Mirušie
devušies cauri kādai tumšai telpai
vai tunelim, dažkārt Zeme bijusi
ieraugāma kā no kosmosa. Cilvēki
izjutuši intensīvu emociju gammu,
arī svētlaimi un lielas bailes. Citreiz
bijusi dzirdama dievišķa mūzika,
aizsaulē ļaudis redzējuši zeltainu vai
baltu gaismu, kas bijusi neizsakāmi
pievelkoša un mīlestības pārpilna. Tur
sastapti arī citi cilvēki - visbiežāk jau
miruši tuvinieki un paziņas. Satikti

arī garīgie skolotāji, eņģeļi, svešinieki,
mājdzīvnieki un pavisam nepazīstamas
būtnes. Dažkārt bijuši redzami simboli,
ko cilvēks respektējis savā reliģiskajā
pārliecībā. Mirušie spējuši apjaust un
saprast, kā funkcionē Visums. Aizgājēju
acu priekšā gluži kā filma parādījusies
visa viņa dzīve, kad šajā dzīves
retrospekcijā viņi redzējuši un sapratuši,
kas viņu dzīvē bijis pareizs un nepareizs.
Daži cilvēki ceļo atpakaļ laikā,
citi sastop reliģiskas dievības, ko ir
godinājuši, pielūguši, citi ceļo Visuma
telpā un pārskata savas pagātnes dzīves
un ielūkojas nākotnē, sastop bērnus,
kas viņiem nākotnē vēl tikai dzims.
Vēlāk klīniskajā nāvē sasniegta kaut
kāda robeža, kas tiek apjausta kā klints,
žogs, ūdens vai barjera, ko noliegts
šķērsot. Visi šie cilvēki, kas piedzīvojuši
stāvokli, saņēmuši nepārprotamu ziņu:
"Vēl nav pienācis tavs laiks..."

Kas notiek pēc nāves?
Kristiešiem ir pieņemama Romas
katoļu baznīcas izvirzītā doktrīna par
šķīstītavu, kur dvēsele nonāk Dieva
mīlestības ugunī, lai attīrītos no
grēkiem. Tāpat saistoša ir teorija, ka
līdz pastarajai tiesai mirušā cilvēka
dvēsele nedodas ne uz paradīzi, ne
elli, tā atrodas tādā kā iekonservētā
stāvoklī un tiks atdzīvināta kopā ar
miesu Jēzus Kristus otrajā atnākšanas
reizē. Kā lasāms Jaunajā Derībā, kad
Lācars ir augšāmcēlies, viņš nestāsta,
ka bijis ellē vai paradīzē. Viņš tā arī
būtu palicis bezapziņas stāvoklī līdz
pat augšāmcelšanās brīdim, ja Jēzus
viņu nebūtu atdzīvinājis. Ja cilvēks ir
miris, tad viņš tik tiešām ir miris un
vairs neceļas. Un viņam nekas cits
neatliek, kā gaidīt pastardienu, kad tiks
pasludināts galīgais spriedums.
Pēc Tālo Austrumu tradīcijas, dzīvās
būtnes reinkarnējas jeb pārdzimst.
Reinkarnācija bija zināma arī senajiem
grieķiem un ķeltiem, bet jūdaismā un
kristietībā reinkarnācija nav apskatīta.

Cilvēks
nāves priekšā
neglābjami
kapitulē ar
visu savu
zinātni un
alķīmiju.

Jaunajā Derībā gan ir dažas zīmīgas
epizodes, kas pieļauj pieņēmumu, ka
dažos gadījumos cilvēka pārdzimšana
tomēr ir iespējama. Piemēram, ļaudis
runā, ka Jēzus varētu būt pravietis Elija,
kas jau sen bija miris. Tas vien norāda,
ka ebrejiem pārdzimšanas ideja tomēr
nav bijusi gluži sveša.
Nāves skaidrojums dažādās
reliģijās atšķiras, tomēr lielākajā daļā
reliģiju nāve tiek uztverta kā jaunas
dzīves sākums citā pasaulē. Ja reiz
eksistē Dievs, tad ir viegli pieņemt, ka
pēc nāves pastāv dzīve. Ja reiz Dievs
radījis šo pasauli, tad Viņam noteikti ir
tālejošāki plāni nekā tikai tas, kas notiek
šodien un tagad.
Ezoteriskās mācībās tiek klāstīts,
ka cilvēka ēteriskais ķermenis sairst
deviņu dienu laikā pēc nāves, astrālais
ķermenis - 40 dienās. Tiek uzskatīts, ka
šajā laikā tiek sarautas visas karmiskās
saites ar iepriekšējo iemiesojumu
un indivīds enerģētiski atslēdzas no
savas agrākās zodiaka zīmes. Tad
attīrās astrālais ķermenis, un tiek dota
iespēja pacelties smalkākajās sfērās,
ko tradicionālajās reliģijās sauc par
paradīzi.
Pareizticībā valda uzskats, ka trīs
dienas pēc nāves aizgājējs saglabā to
pašu personas bagāžu, kas viņam bijusi
agrāk, - savas atmiņas, cerības, bailes
un arī vēlmi pabeigt sāktos darbus.
Turklāt šajās dienās viņam dota zināma
brīvība izvēlēties vietu, kur atrasties.
Ir teikts, ka šīs trīs dienas cilvēka
dvēsele atrodas blakus ķermenim vai
arī-ja cilvēks miris tālu no savām
mājām - blakus saviem tuviniekiem.
Trešajā dienā pēc aizgājēja ierodas
eņģeļi, lai viņu aizvestu uz Debess
valstību paklanīties Dievam. Tieši tāpēc
daudzās kristiešu draudzēs ir tradīcija
trešajā dienā veikt aizlūgumu par
aizgājēju un atvadīties. Kad cilvēka
dvēsele ir paklanījusies Dievam, tā
tiek iepazīstināta ar paradīzi jeb Dieva
valstību. Šāda ekskursija ilgst sešas
dienas, pēc tam cilvēka dvēsele gaida
pastaro tiesu.

Pēcnāves trauksme
Reliģiskos tekstos teikts - ja cilvēks
šo dzīvi pavadījis tikai ķermeniskām
vajadzībām, tad, negaidīti zaudējot
fizisko pamatu, viņš var pilnībā
pazaudēt orientāciju. Viņš nav gatavs
pieņemt jauno realitāti. Rodas
neizpratne un bailes, vēlme atgriezties
iepriekšējā stāvoklī. Tad arī dusmas un
naids, ka to nespēj izdarīt. Un, ja vēl
fonā rosās histēriski radinieki ar savām
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Aizgājēja atskārsme, ka viņš tik tiešām ir miris,
nenotiek uzreiz. Tas ir tāpat kā sapnī, kad cilvēks
neapzinās, ka viņš sapņo.
vaimanām un mantas dalīšanu, tad
aizgājējs, ja viņam trūkst notiekošā
izpratnes un humora izjūtas, nokļūst
pavisam drūmā stāvokli. Reliģiskajos
tekstos rakstīts, ka pirmās trīs dienas
aizgājējs pavada sava ķermeņa
tuvumā, viņš redz, dzird un jūt, kas
notiek tuvākajā apkārtnē. Sākumā ir
neizpratne, tad rodas bailes par savu
bezķermenisko stāvokli. Šo periodu
emocionāli pastiprināti izjūt arī
tuvinieki, kas var piedzīvot ne tikai
diskomfortu un aizgājēja klātbūtni,
bet arī tukšuma sajūtu un vainas
apziņu.Tad var būt kulminācija līdz pat
insultam vai infarktam.
Pareizticībā un katoļticībā tiek
atbalstīta ideja, ka bērēs piedalās
speciāli uzaicinātas raudātājas - lai
aizgājējs sajustu, ka pēc viņa skumst,
bet viņš pats nepiesaistās šīm
emocijām, jo raudātājas ir nepazīstamas
personas.
Aizgājēja atskārsme, ka viņš tik
tiešām ir miris, nenotiek uzreiz. Tas ir
tāpat kā sapnī, kad cilvēks neapzinās,
ka viņš sapņo. Mirušais mēģina runāt ar
saviem draugiem un tuviniekiem, bet
tie viņu nedzird. Viņš cenšas pieskarties,
bet tas neizdodas. Tad nelaiķim sākt
šķist, ka viņš guļ un tas ir tikai sapnis.
Un tikai pamazām viņš saprot, ka tiešām
ir miris. Un sāk izjust lielu trauksmi.
Tiek uzskatīts, ka pēc miršanas astrālajā
pasaulē domas un vēlmes izpaužas
redzamās formās. Tad cilvēks arvien
mazāk uzmanības pievērš agrākās
materiālās pasaules projekcijām, kas
kļūst arvien bālākas un izzūd pavisam.
Izmainās aizgājēja uzmanības centrs.
Viņš arvien vairāk pievēršas savai domu
pasaulei, jo viss apkārtējais, kurā viņš
tagad dzīvo, ir viņa domu un vēlmju
projekcijas.
Pēc Indijas garīgajām tradīcijām,
reinkarnāciju cikls ir skola, kad starp
mācībām tiek piešķirts vasaras brīvlaiks.
Un šis vasaras brīvlaiks ir pēcnāves
stāvoklis, kad dvēsele var atpūsties
un gatavoties nākamajam mācību
posmam. Kaut cilvēks neatceras
savas iepriekšējās dzīves, informācija
saglabājas zemapziņā vai virsapziņā,
kā nu mēs paši to nosaucam. Kad
Budam ziņkārīgie jautāja, kas viņi
bijuši iepriekšējā dzīvē, viņš parasti
atbildēja šādi: "Ja gribat zināt, ko
darījāt iepriekšējā dzīvē, paskatieties
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uz savu tagadējo dzīvi. Ja gribat zināt,
kas ar jums notiks nākamajā dzīvē,
paskatieties uz savu uzvedību un
rīcību šodien."Viņšnemitīgi norādīja uz
cēloņu un seku ciklu - karmu.

Būt gaišam un
saulainam
Balstoties uz ezoteriskiem tekstiem,
var pavisam vienkārši izteikties - ja
esi saulains un gaišs, tad pēc nāves
atradīsies saulainā un gaišā vid ēja
drūms un depresīvs - drūmā vidē.
Romu katoļu baznīcas kardināls Jānis
Pujats sarunā ar Patieso Dzīvi izteicās
pavisam lakoniski: "Mēs visi ar katru
dienu traucamies pretim nāvei. Vairāk
jāuztraucas nevis par dzīves īsumu vai
garumu, bet gan par kvalitāti. Katram
jāuzņemas atbildība par savu dzīvi, bet
vairākums cilvēku savu dzīvi izšķiež
vieglprātīgi. Katolicisms nosaka pēc
nāves trīs vietas - paradīzi, elli un
šķīstītavu. Kas bijis pietiekami svēts, tas
uzreiz - debesīs. Kas noliedzis Dievu,
tas - ellē. Dievs savā līdzcietībā piedāvā
arī šķīstītavu. Tas ir stāsts par pazudušo
dēlu, kas atgriežas tēva mājās. Viņš ir
izdauzījies pa pasauli netīrs un dubļains.
Lai varētu ienākt tīrs Tēva mājās, viņam
jānomazgājas." Kardināls iesaka katru
dienu centrēt apziņu uz Dievu. "Mēs
nezinām savu liktenīgo mirkli. Mēs
aizejam uz veikalu un nezinām, vai
atgriezīsimies."
Luterāņu mācītājs Rolands Eimanis
neslēpj, ka attiecībā uz nāvi starp
cilvēkiem vienmēr notiek strīdēšanās
un grūstīšanās."No medicīniskā
viedokļa var dažādi traktēt nāvi, bet
manā izpratnē tas ir brīdis, kad gars tiek
šķirts no miesas. Ir ļoti daudz dažādu
tekstu un viedokļu par to, kas notiek
pēc nāves, un es pret to izturos ļoti
piesardzīgi.Tiklīdz mēs neredzamo
saucam vārdā, tā mēs kļūdāmies.
Daudzi ļaudis man smalki stāsta, kas
notiek pēc nāves, bet, kad prasu, no
kurienes šī informācija, viņi nespēj
uzrādīt ticamus avotus. Savukārt manas
zināšanas balstās tikai un vienīgi Bībelē."
Jautāts par vispiemērotāko rīcību
nāves brīdī, mācītājs uzsver piedošanu gan aizgājējam, gan tuviniekiem. "Tas
ir galvenais, ko vajag izdarīt. Piedošana
var būt gan abpusēja, gan vienpusēja.
Arī vienpusējai piedošanai ir spēks.

Runājot par aizgājēja stāvokli un tā
termiņiem, jāuzsver, ka tas ir Jaunās
Derības stāsts, kad Jēzus trešajā dienā
pēc nāves augšāmcēlās un četrdesmit
dienas pavadīja uz zemes. Tāpēc
ezoteriskās mācībās pieņemts, ka
mirušie šeit pavada četrdesmit dienas.
Manuprāt, visi šie pēcnāves stāvokļu
apraksti radušies aiz cilvēku bailēm
no nāves. Ja šos procesus saliek pa
plauktiņiem un smalki izklāsta, kas mūs
sagaida pēc nāves, tad baiļu, iespējams,
kļūst mazāk. Bet cik ticami ir šie
informācijas avoti? Es domāju, ka nāvē
un arī pēc nāves mums noder nevis
zināšanas, bet gan paļāvība uz Dievu."

Ar zemapziņas saturu
Dažādu reliģisko tradīciju tekstos
pieminēts, ka mirušā stāvokli nereti
pasliktina tuvinieku reakcija. Histērija,
raudāšana un saukšana atgriezties
tikai negatīvi ietekmē situāciju, rada
aizgājējā izmisumu un satraukumu,
jo viņš nekādi nespēj pavēstīt
sērojošajiem par savu patieso stāvokli.
Mirušais nevis mierīgi pāriet citā
eksistences formā, bet tērē enerģiju,
emocionāli pārdzīvojot tuvinieku dziļās
sēras.
Filozofijas zinātņu maģistrs,
retorikas un reliģisko ideju vēstures
pasniedzējs Valdis Svirskis norāda, ka
nāves pieredze ir viena no centrālajām
tēmām teju visās tradicionālajās
reliģijās."Tam ir loģisks pamatojums,
jo nāve ir nopietnākais izaicinājums
un zināmā mērā cilvēka dzīves
vainagojums, turklāt katra reliģiskā
sistēma ar savu rituālu un uzskatu
kopumu tiecas sagatavot cilvēku
nāvei un mūžīgajai esamībai. Pēc Tuvo
Austrumu ābramiskajām tradīcijām
par jūdaismu, kristietību un islāmu,
zemes dzīves noslēgumā mēs nonākam
situācijā, kad sagaidām Dieva galīgo
lēmumu par mūsu turpmāko likteni.
Savukārt Indijas reliģiskās tradīcijās
cilvēka nāve vēl negarantē kādu
noslēgumu un galīgo lēmumu, jo
cilvēks dabiski turpina reinkarnāciju
ciklu."
Valdis Svirskis piebilst, ka nāve
ir viena no emocionāli smagākajām
cilvēka pieredzēm."Tomēr nāves
esamība dod cilvēkam visspēcīgāko
stimulu, lai pārvērtētu savu dzīvi,
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mainītos uz labo pusi un garīgi
pilnveidotos. Nāves apzināšanās
stimulē vairākumu no mums tiekties
pēc saskaņas ar sevi, ar dabu un Dievu.
Dzīvot tā, lai nāves brīdī dzīve neliktos
nožēlas vērta."
Runājot par iespējamiem rituāliem
pirms nāves, filozofs piemin katolicismā
un pareizticībā praktizēto smagi slimo
svaidīšanas sakramentu un grēksūdzi.
"Tas ir viens no momentiem, kas palīdz
cilvēkam saprast, cik lielā mērā viņš
atrodas saskaņā ar sevi, sabiedrību,
dabas norisēm un paša reliģisko
pārliecību. Jo lielāka harmonija un
atbilstība, jo mazāk uztraukumu un
baiļu nāves priekšā: Katoliskās baznīcas
katehismā norādīts, ka patiess kristietis
uzņem nāves brīdi ar paļāvību un
savā ziņā pat ar prieku, jo tā ir iespēja
beidzot piedzīvot to, par ko tik daudz
runāts, bet kas vēl nav piedzīvots, tikšanos ar Dievu."
Valdis Svirskis uzsver, ka pirmsnāves
brīdī tuviniekiem būtu svarīgi noskaņot
aizgājēju uz pozitīvām emocijām.
"Daudzu reliģisko tradīciju tekstos ir
norādes, cik nozīmīgi ir koncentrēties
uz cēlo, dievišķo, pozitīvo nāves brīdī, jo
psihoemocionālais stāvoklis miršanas
procesā tiešā veidā ietekmē to stāvokli
un arī apstākļus, kurā cilvēks nonāk pēc
nāves. Lai pirmsnāves posmā mirējs
nepieķertos negatīvām emocijām,
piemēram, aizvainojumam un dusmām,
pasaulīgām vēlmēm, aizgājēju jācenšas

vardarbīgs un egoistisks. Kad cilvēks
zaudē savu ķermeni, savu fizisko
enkuru šajā realitātē, viņš nonāk
pasaulē, kurā valda brīva enerģiju
un emociju plūsma, un viņš tiešā
veidā sastopas ar savu zemapziņas
saturu. Ja cilvēkam nav bijusi piesaiste
pozitīvām un gaišām interesēm,
viņam zemapziņas saturs, ar ko būs
jāsatopas, var izrādīties diezgan baiss.
Lūk, šo stāvokli var arī raksturot kā elli
vai - tieši otrādi - kā paradīzi."
Filozofs piemin dažādu reliģisko
tradīciju avotos teikto, ka pirmajās
dienās aizgājējs pamatā uzturas
līdzās savam fiziskajam ķermenim.
"Tādā gadījumā vēlams stiprināt
aizgājēju ar labām domām, reliģiskiem
tekstiem un lūgšanām.Tāpat ieteicams
izvairīties no vaimanām un histērijas,
kā arī no citiem negatīviem emociju
stāvokļiem, jo tie sagādā aizgājējam
ciešanas. Ja ticam Dievam, vēlams
noskaņoties uz pārliecību, ka Dievs par
aizgājēju parūpēsies daudz labāk nekā
mēs. Šī pārliecība ne tikai nomierina,
bet pat iepriecina. Ja cilvēkam
bijusi grūta dzīve, tad nāve nāk kā
atpestīšana, kā atslodze. Nāve ir kā
sava veida dāvana tiem, kas dzīvojuši
godprātīgi, un sods tiem, kas dzīvojuši
negodprātīgi. Nāve ir spoguļslieksnis,
kas tevi atved pie tevis paša, kāds
būtībā esi bijis. Ja cilvēks aizejot
patiesi nožēlo savas kļūdas, tas tiešām
palīdz, tā māca reliģijas."

VESELĪBAS UN
ATTĪSTĪBAS SKOU
ANGELE DEI

2-gadīgas apmācības

DZIEDNIECĪBĀ
(antroposofija,
bioenerģētika, rituāli /
maģija / zīlēšana)

Sadarbībā ar biedrību Gaismas Laiva
semināri, lekcijas, apmācības, satsan^
individ. konsultācijas pie meistariem
Gita Gaņģe - sertificēta antroposofa

ārste, lektore.
Asti - Osho meditācijas, meditatīvās

terapijas. Arun masāža - apzināta
pieskāriena alķīmija.
Ilona Gaile - praktiskā psiholoģe,
lektore. Mākslas un ķermeņa terapijas
māla terapija, transpersonālās psiholoģi
jas tehnikas.
Līga Lazdāne - dziedniece, mediķis.

Bioenerģētika, masāža, teipošana.
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Katram pēcnāves scenārijs ir savs.
Katrs dodas šajā ceļā ar savu karmu un
dzīves laikā ietrenētām tieksmēm.
noskaņot uz sirdi sildošām un viņu
garīgi uzrunājošām atmiņām, kad
cilvēks ir kaut ko labu darījis un bijis
labs. Var atskaņot viņa sirdij mīļu,
nomierinošu mūziku vai arī palasīt
priekšā kādu viņam tīkamu garīgu
grāmatu. Kopīgi atcerēties tos brīžus,
kad viņš jutās priecīgs un laimīgs.
Svarīgi, lai cilvēks aizietu saskaņā ar sevi
un mierā ar Dievu."
Valdis Svirskis turpina, ka visā
pasaulē reliģiskās tradīcijas norāda
uz pēcnāves stāvokļa tiešo saistību ar
dzīvesveidu, kādu agrāk cilvēks dzīvojis.
"Ja aizgājējs praktizējis garīgu mācību,
izpaudis dzīvē līdzcietību un mīlestību,
lūdzies un meditējis, viņa apziņai ir
pavisam cita kvalitāte, salīdzinot ar
cilvēku, kas, piemēram, dzīves laikā bijis

Valdis Svirskis uzskata, ka īpaša
uzmanība jāpievērš tiem, kas aizgājuši
negaidīti, piemēram, gājuši bojā
nelaimes gadījumos vai noslepkavoti.
"Viņiem īpaši vajadzīgs tuvinieku
atbalsts, jo šādā veidā aizgājušie
daudz ilgāku laiku pavada tuvumā
fiziskajai pasaulei. Viņiem daudz
vairāk nekā citiem vajadzīgs tuvinieku
miers un pozitīvs atbalsts. Indijā
ir uzskats, ka agri un negaidīti no
dzīves aizgājušie jau pēc pusgada
reinkarnējas un bez lielām pauzēm
turpina savu attīstību. Savukārt citi
daudz ilgāk uzturas smalkajā dvēseļu
pasaulē. Jo attīstītāka dvēsele, jo retāk
reinkarnējas. Kas sasnieguši pietiekami
augstu garīgu attīstību, vispār vairs
nepārdzimst."«

Jānis Vagals - Cigun instruktors.
Iemācīsieties elpot ar apakšējo Dantjan,
apgūsiet Tibetas Dinamisko Cigun,
Karmisko Cigun, 5 zvēru kompleksu un
citus Cigun veselības kompleksus.
Vairāk informācijas:
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Baltu zīmēs ir unikāls kods
Katrai baltu zīmei piemīt savas noteiktas
enerģētiskās svārstības vai, lietojot fizikas
terminu, savs torsionu jeb vērpes lauks.
Seno baltu zīmju enerģētiskās sistēmas
praktiķis un skolotājs, dziednieks
Ziedonis Kārkliņš uzskata, ka zīmju
enerģētiskā vibrācija laika gaitā nav
mainījusies, tā ir un būs stabila vērtība.
ANDA CERIŅA

--------------------------------------------------

altu zīmju enerģētisko
spēku Ziedonis
Kārkliņš izzina un
izmanto jau trīsdesmit
gadus, dalās pieredzē
ar citiem, tomēr par
viszinošu šajā jomā
sevi neuzskata. Viņš
nebeidz meklēt jaunus veidus, kā papildināt
zināšanas par baltu zīmēm, un vienā no
šādiem jaunu apvāršņu meklējumiem sākās
viņa sadarbība ar numeroloģi, astroloģi
Deinu Laiviņu.
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Zemjumīša
Astroloģe Deina Laiviņa ir Ziedoņa
Kārkliņa skolniece un iegūtās zināšanas
lieto arī ikdienā. Lūgta minēt kādu
piemēru, viņa, ilgi nedomājot, min citu
pēc cita: "Ja domās saules zīmi velc pretēji
pulksteņrādītāja virzienam, attīri enerģiju,
savukārt, velkot pulksteņrādītāja virzienā,
uzlādē. Parasti, gaidot klientus, saules
zīmi izmantoju, lai telpu attīrītu. Domās
zīmēju saules zīmi uz grīdas, griestiem un
sienām. Kad telpa ir attīrīta, tad domās

SENČI ZINĀJA DAUDZ VAIRĀK
Par to, ka mūsu senči zimju ietekmi ļoti
labi pārzināja un apzināti izmantoja,
liecina gan rakstainie cimdi, jostas,
prievītes, kuras auda ar attiecīgu
ornamentu katram konkrētam
dzīves gadījumam, gan sadzīves
priekšmeti, rotas, mājokļi, gan svētvietu
iekārtojums. īpaši iecienīta latvjiem bija
aizsardzības zīme ugunskrusts.

velku saules zīmi pretējā virzienā, lai
uzlādētu telpu ar tīru enerģiju. Tāpat, liekot
cepeškrāsnī pīrāgu, domās var uzvilkt tam
pāri dieva simbolu vai saules zīmi.Ticiet
man, pīrāgs garšos citādi! Cepot pīrādziņus,
var pamēģināt uz katra uzvilkt citu zīmi,
pārliecināsieties, ka katrs pīrādziņš garšos
citādi. Izmantojot Ūsiņa zīmi, var pozitīvi

uzlādēt ūdeni. Ikdienā lietoju arī akas zīmi.
Ja eju pa ielu un pretī nāk nepatīkams
cilvēks, kurš piesienas garāmgājējiem, sev
apkārt domās uzzīmēju akas zīmi, un šis
cilvēks paiet man garām kā tukšai vietai,
mani nemaz neievērojot.""Efektīvāks
šajā ziņā ir jumītis," papildina baltu zīmju
zinātājs Ziedonis Kārkliņš."lelas malā
atstājot savu automašīnu, vienmēr uzlieku
viņai jumīti, lai nepareizās acis viņu neredz.
Pēcāk, kad sāku braukt, jumīti noņemu,
citādi var rasties avārijas situācijas, jo
pārējiem satiksmes dalībniekiem varu būt
nepamanāms. Tāpat rīkojos situācijās, kad
pašam gribas kļūt neredzamam. Tad ielienu
jumītī un pārvietojos, neviena netraucēts."
Iepazīstoties ar numeroloģiju, Ziedonis
Kārkliņš atklāja, ka ir iespējams uzzīmēt
katra cilvēka individuālo zīmi uz seno baltu
zīmju bāzes, izmantojot dzimšanas un
bioenerģētiskos datus. Šāda zīme darbojas
kā talismans. Tā izlīdzina enerģētisko lauku,
aizsargā, uzlabo veselību un reizēm spēj
ietekmēt arī dažus notikumus. Šādu zīmi
var iestrādāt kulonā, gredzenā vai vienkārši
uzzīmēt uz papīra un nēsāt līdzi."Katrs
cilvēks ir unikāls un vienā eksemplārā,
tāpēc arī zīmju iedarbība uz katru cilvēku
ir atšķirīga. Turklāt arī vienu un to pašu
cilvēku atkarībā no viņa veselības vai
garīgā stāvokļa viena un tā pati zīme
attiecīgajā brīdī var ietekmēt citādi," skaidro
dziednieks, uzreiz uzdodot jautājumu:
kura no septiņdesmit līdz mūsdienām
saglabātajām Lielvārdes jostām ir pareizā?
"Visas ir pareizas!"dziednieks pats atbild."
Nu, padomājiet, kam viņas ir austas?
Konkrētam cilvēkam, konkrētam mājoklim
vai telpai! Audēja jostā ieauž viena vai
vairāku cilvēku dzīves programmu. Vienota
jostu aušanas standarta nekad nav bijis! Tās
visas ir individuālās jostas. Un, iespējams,
ja līdz mūsdienām būtu saglabājušās nevis
septiņdesmit, bet tūkstoš septiņdesmit, tās
visas būtu atšķirīgas."

FOTO NO IZDEVNIECĪBAS RIGAS VIĻŅI ARHĪVA (AIGARS HIBNERIS)

Zīme kā starpnieks
"Jebko, kam ir dots vārds, mēs varam
pārvērst ciparos un iegūt tā numeroloģisko
raksturojumu," saka Deina Laiviņa. Viņa
uzskata, ka katra zīme tāpat kā cilvēks
nes sevī unikālu kodu:"Vārdi būtībā ir kā
kodi, kas iedarbojas uz mums pat tad,
ja mēs tos sakām klusi vai atkārtojam
domās.Tādā veidā mēs iedarbinām šim
vārdam atbilstošo enerģētisko vibrāciju jeb
svārstības, kas, gribi vai negribi, ietekmē
mūs. Ja, piemēram, ir nepieciešams fizisks
spēks, lai kaut ko paceltu vai pārbīdītu,
pamēģiniet domās atkārtot vārdu SPĒKS."
Deina Laiviņa īsumā izstāsta ciparu
filozofijas pamatprincipus:"Numeroloģija
balstās uz cipariem no 1 līdz 9. Jebkuru

vārdu, vai tas būtu cilvēka vārds, uzvārds,
priekšmeta nosaukums vai vietvārds, var
pārvērst ciparos, kas kopā veido attiecīgā
vārda numeroloģisko kodu jeb matricu.
Tālāk, zīmējot numeroloģisko
mandalu, var izsekot līdzi
enerģētiskajiem stariem, kas
katrs sniedz savu raksturojumu
par konkrēto vārdu." Deina
Laiviņa strādā, sintezējot
numeroloģiju ar astroloģiju:
"Katrs burts atbilst savam
ciparam, katrs cipars - savai
planētai. Vibrācija ir gan ciparam,
gan planētai, un šīs enerģētiskās
vibrācijas jeb raksturojumi
sasaucas. Numeroloģijā ciparus
skaita kopā, un no šā gala cipara
mēs varam iegūt vārda kopējo
numeroloģisko un astroloģisko vibrāciju,
raksturojumu jeb enerģētisko kodolu."
"Zīme ir kā starpnieks starp mums un
paralēlajām pasaulēm,"skaidro dziednieks
Ziedonis Kārkliņš. Viņš ir cieši pārliecināts,
ka baltu zīmes nav tikai rotājumi, tām ir
dziļāka būtība un vērtība. Viņaprāt, zīmēm
ir piecas funkcijas - praktiskā, estētiskā,
garīgā, informatīvā un enerģētiskā.
Enerģētiskā irtā, kad racionālais savienojas
ar iracionālo. Vienādas rotas tikai ar
atšķirīgām zīmēm uz cilvēku iedarbojas
dažādi. Zīmes savienojumā ar rotu formu
un materiālu cilvēkam gan dod papildu
fizisko un garīgo enerģiju, gan nodrošina
dziedniecisku efektu, gan palielina
aizsardzību. "Zīmes satur gan informāciju,
gan enerģētiku. Tāpēc arī zīmju spēks ir ļoti
liels, un, ja cilvēks to nemākulīgi izmanto,
viņš neapzinoties var nodarīt kaitējumu
sev un citiem. Piemēram, ja uz iekaisuma
uzliksiet augoša mēness zīmi (> 0 )<
iekaisums pieņemsies spēkā. Ja uzliksiet
dilstoša mēness zīmi ( C <), sāksies
atveseļošanās process." Jebkura zīme ir arī
daudzfunkcionāla. Ziedonis Kārkliņš stāsta,
ka bez individuālajām enerģētiskajām
atšķirībām zīmēm piemīt arī formas
atšķirības. Zīme var būt statiska, bet var
būt arī dinamiska, kas attiecīgi maina
zīmes enerģētisko vibrāciju. "Statiskās
formas zīmes veicina aizsardzību, savukārt

ASTROLOGE DEINA LAIVIŅA
ne tikai pēta baltu zīmes,
bet sargājošo baltu maģiju izmanto
arī savā ikdienā.

dinamiskās iekustina procesu gluži kā
automašīnas aizdedzes atslēga. Piemēram,
ar Māras krusta statisko formu (
mūsu vecvecvecmāmiņas spēja apturēt
ugunsgrēku, savukārt, ja viņas lietotu
Māras krusta dinamisko formu ( X ). ēka
krāsmatās pārvērstos dažās minūtēs."

Mode var būt bīstama
Ziedonim Kārkliņam bieži uzdod
jautājumu, vai ir sliktas un bīstamas zīmes.
Viņš atbild - sliktu un bīstamu zīmju nav,
ir tikai nemākulīgs to lietojums. "Ja cilvēks
villainē iešuj zīmi, kas simbolizē visa beigas,
nekā laba tur nebūs! Bet viss tikai tāpēc, ka
mūsu senči šo zīmi deva līdzi aizgājējam
ceļā uz viņsauli, kas enerģētiski vēstī par
visa beigām šajā saulē un harmonisku
pāriešanu aizsaulē. Ja mūsdienās šo zīmi
nēsā ap kaklu kā amuletu, tad nevajag
brīnīties, ka piemeklē slimības, jūk ģimenes
un brūk bizness,"ar zināmu nolemtības
pieskaņu teic Ziedonis Kārkliņš. Viņaprāt,
pārpratumu ķēdīte ir acīm redzama un ļoti
vienkārši izskaidrojama: "Kāds uziet senas
kapenes, atrod vizuāli pievilcīgu rotu ar
konkrētu zīmi un, neiedziļinoties atraduma
nozīmē, nolemj štancēt amuletus,
piekariņus vai ko tamlīdzīgu. Dumjie ļautiņi
pērk un brīnās, kāpēc dzīvē viss sāk brukt
un jukt." Jebkura zīme darbojas kontekstā
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SENĀS ZINTIS Un astroloģija

Deinas Laiviņas zīmju numeroloģiskais
un astroloģiskais raksturojums

Ziedoņa
Kārkliņa zīmju
enerģētisko
svārstību
raksturojums

8 + l+ 2+ 9+ 7+ 5+ 5+ 2+ 7= l
Kopējā vibrācija 1 - SAULE - sākotnējā Gara jeb mūsu augstākā Es, dzīves
spēka simbols. Vienotības, saprāta skaitlis. Enerģijas avots un centrs, aktīva,
dodoša daba. Saule ir dzīvības devēja, visa uz zemes radītāja, cilvēka
attīstības rādītāja, viņa radošie spēki, tikumība, individualitāte. Uguns un
vīrišķā enerģija.

Enerģijas avots, no kura sākas enerģijas pasmelšana, ir 8 jeb Urāns bezgalīga informācija, pārveidošanās princips, oriģinalitāte, tiekšanās uz
visu jauno.
Visas mandalas būtības slēģis: pagātnes līnija, kas stimulē izstrādāt
iekšējo kodolu, iekšējo vērtību sistēmu, kas ļauj stingri noturēties šķēršļu un
pārbaudījumu priekšā. Zīme, kas ir spēcīga, ugunīga un ietver sevī oriģinālu
un drosmīgu sevis realizēšanu, ļaujoties impulsiem.

Tā ir dzīvības enerģijas
un mūžīgās kustības zīme,
dievišķās uguns simbols, kas
var attīrīt, sasildīt un arī
iznīcināt, garīgā ceļa rādītāja,
vīrišķās enerģijas nesēja.

2+ 2+7+ l+ 8+ 5+ 5+ 2+ 7= 3
Kopējā vibrācija 3 - atbilst planētai MARSS - kustība, impulsi, trauksme,
dinamika, griba, lai pārvarētu šķēršļus. Marss ir zemes vērtību radītājs, eksistences
un dzīves dziņas iemesls. Aktīva un radoša darbošanās. Avots, no kura sākotnēji
tiek ņemta enerģija, ir 2 jeb Mēness - divējādības, izvēles, adaptācijas un
dvēseles simbols. Sievišķā enerģija - pasīvā uztvere, mūsu emocijas.
Visas mandalas būtības slēģis: individuālās attīstības līnija (introvertais
ceļš) - aktivitāte, kas vērsta uz sava vieduma, gudrības attīstību.
Zīme, kurā apvienotas gan sievišķā, gan vīrišķā enerģija.

Šī zīme labi sazemē, palīdz
novadīt lieko, nevajadzīgo
enerģiju. Simbolizē dzīvību,
nāvi, auglības spēkus.
Piesaista vietai, ļoti veicina
dziednieciskos procesus, palīdz
noņemt sāpes.
m m m iniim niininnm iiiiuiiiiim niii,

6+ 2+ 2+ 4+ 8= 22/4
Kopējā vibrācija 22 - numeroloģijā īpašs skaitlis, jo dubultie divnieki koncentrē
un akumulē milzīgu enerģiju. Tiek saukts par Meistara skaitli - lieli plāni, lieli
darbi, daudz enerģijas, lai realizētu nozīmīgus projektus. Enerģija, kas ļauj
pārvērst sapņus realitātē. Ļoti īpaša un spēcīga vibrācija. Arī četrinieks, kas
slēpjas zem 22, palīdz praktiskos darbos, kas prasa meistarību, pacietību un
atbildību. Praktiskuma, kārtības un stabilitātes vibrācija.
Astroloģiski tiek saistīts ar planētu Vulkāns (mitoloģijā kalējs Hermejs).
Avots, no kura sākotnēji tiek ņemta enerģija, ir 6 jeb Venera - līdzsvara
un mīlestības simbols, harmoniska pasaules uztvere, skaistuma un miera
avots. Saistīts ari ar materiālo pasauli, naudu, pārticību, auglību.
Visas mandalas būtības slēģis: intuīcija, neatkarība, oriģinalitāte. Iespēja
izmantot laimīgus gadījumus, gars orientēts uz esošo mirkli, spēja uztvert,
pieņemt visu jauno.

l+ 7+ l+ 8+ 5+ 5+ 2+ 7= 9
Kopējā vibrācija ir 9, kas atbilst planētai NEPTŪNS un nes sevi
noslēpumainību, intuīcijas pastiprināšanu. Sīkāk analizējot atsevišķos
enerģētiskos starus, atklājas maģiskie enerģijas stari jeb vibrācijas, kas dod
iespēju iedarbināt kā labu nesošu, tā pretēju enerģiju, tomēr sākotnējās
vibrācijas saistītas ar spēcīgu vērtību sistēmu, kas ļauj izdarīt pareizo izvēli.
Visas mandalas būtības slēģis: senču atbalsta un karmiskā līnija, kas
palīdz izdarīt katram atbilstošu izvēli.
Zīme, kas ietver sevī dzīves gudrību un senču atbalstu caur uzkrāto vērtību
sistēmu, lai izdarītu pareizo izvēli starp labo un ļauno un noturētu tos līdzsvarā.

ar cilvēku, kas viņu lieto.Tāpēc bīstami
valkāt krekliņu, uz kura ir uzdrukātas
nepazīstamas zīmes, jo krekliņa valkātājs
nezina to nozīmi un pat nenojauš, kādu
kodu satur šīs zīmes.
"Patlaban zīmes ir modē.To var novērot
arī Brīvdabas muzeja gadatirgū. Vienmēr
cenšos apmeklēt šo pasākumu - nevis lai
kaut ko nopirktu, bet gan lai satiktu sen
neredzētus cilvēkus un paskatītos, kas
jauns šajā jomā. Ko esmu secinājis? To, ka
cilvēks var arī nezināt zīmju nozīmi, bet,
intuīcijas vadīts, viņš ir ļoti prasmīgi tās
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sakombinējis. Taču ir arī kliedzoši piemēri,
kad esmu pateicis, lai nenes to tautā,"stāsta
Ziedonis Kārkliņš un atzīt - salīdzinot
viņa un Deinas Laiviņas zināšanas un
pieredzi, abi atklāja, ka dažādām zīmēm
var būt līdzīgas enerģētiskās vibrācijas.
"Lasot Deinas baltu zīmju numeroloģisko
aprakstu, sapratu, ka numeroloģiski zīmēm
dažbrīd parādās pārlieku līdzīgs traktējums,
kas liek domāt, ka ar numeroloģiju tomēr
nepietiek. Turklāt jāņem vērā arī, ka zīmes ir
zaudējušas savus sākotnējos nosaukumus.
Pašreizējos nosaukumus zīmēm, lielākoties

Auglības, reģenerācijas un
pārticības zīme, pilda arī
aizsardzības funkcijas.
Jumīti ir labi zīmēt uz
stādu kastītēm - stādi augs
griezdamies!

Pastiprina un aktivizē to, kas ir
akas iekšpusē, tostarp cilvēka
īpašības, palīdz īstenot iecerēto,
norobežo to, kas ir iekšā,
nelaižot to pat ārā, atšķirībā
no jumīša, kas nelaiž iekšā, bet
ļauj izkļūt ārā. Tāpēc senāk
akas zīmi lika ap ugunskuriem,
lai liesmas neskrien ārpus
ugunskura vietas.

vadoties pēc to formas, ir devuši to pētnieki
Ernests Brastiņš, Jēkabs Bīne un Edvards
Paegle. Tāpēc dažādas zīmes saucas
vienādi. Piemēram, saulītes ir daudz un
dažādas, tomēr katra ar savu enerģiju."

Zaudētais mantojums
Grafiskās zīmes ir senākā un
lakoniskākā informācijas un enerģijas
izteiksmes forma. Ne tikai baltu zīmes,
bet, piemēram, arī skandināvu rūnas, kas
ir zīmēs šifrēta izpratne par dzīvi, cilvēka

likteni un cilvēka dzīves ceļu. Arī baltu
zīmes var palīdzēt pārvarēt, novērst vai
mainīt sarežģītas dzīves situācijas, atgūt
un saglabāt veselību, sakārtot savstarpējās
attiecības un, galvenais, iepazīt sevi. Baltu
zīmju lietošanas iespējas ir neierobežotas,
zīmes var lietot ikdienas gaitās, īstenojot
ieceres, lai nodrošinātu sev dzīvē
svarīgāko - veselību un laimi, kā arī pavisam
sīkās un ikdienišķās situācijās. "Tāpat kā
atsevišķi augi strukturizē ūdeni, padarot
to enerģētiski spēcīgāku un organismam
vērtīgāku, arī atsevišķas zīmes, kas
uzzīmētas uz trauka, var palīdzēt uzlabot
ūdens vai ēdiena enerģētiku,"saka Ziedonis
Kārkliņš.Taču, lai zīmes veiksmīgi un pareizi
izmantotu, irjābūt atbilstošām zināšanām,
bet tās diemžēl ir pazaudētas, un vēlme tās
atgūt nav tik izplatīta, kā varbūt gribētos.
Baltu zīmju pētnieks uzskata - par senču
atstāto zīmju spēku zinām ļoti maz. To,
kas senatnē bija pats par sevi saprotams,
mūsdienās esam pazaudējuši. Cilvēki sevī
ir sasituši lauskās šo intuitīvo pasaules
izpratni - saistību ar dabu, ar Visumu, ar
apkārtējiem un pašiem ar sevi. ■

U
Etnogrāfe, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas
muzeja krājuma nodaļas vadītāja, grāmatas
"Gadatirgi Latvijā”, “Latviešu rakstu
zīmes”, ‘'Ornaments” un bērniem paredzētā
izdevuma “Iepazīsti latviešu ornamentus!”
autore Daina Kraukle skaidro, ka mūsdienās
savdabīgā puzura ģeometrija tiek dažādi
interpretēta, lai gan senais saulgriežu rotājums
ir viens no tiem, kuru līdzīgi kā Lielvārdes
jostu līdz galam nav iespējams izpētīt. Smalkās
rotas īpašā pievilcība ir tieši noslēpumā, ko tas
neatklāj. Viena versija puzurs ataino mūsu senču izpratni par
Visuma uzbūvi, tas ir Kosmosa mikromodelis,
pasaules koka izpausmes variācija. Var skatīt
arī citādi - puzura vertikālā ass sadalās trijās daļās - pagātne, tagadne, nākotne,
bet horizontālā - četrās debespusēs. Centrā,
kur asis krustojas, ir tagadne - brīdis, kurā
esam. Tiek uzskatīts, ka kinētiskajam objektam
jākustas - ja tas ir sastindzis, telpā nav gaisa
un necirkulē enerģija. Pēc svētkiem, kadpuzuri
bija attīrījuši māju, savācot nelabās enerģijas,
un sakārtojuši mājas auru, mūsu senči tos
sadedzināja.

H
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PILAD ZU ZARS
“Neko iedarbīgāku p ar
pīlādžzaru neesam
izdomājuši’, ’ uzskata pētniece
Daina Kraukle” Tieši tāpat
kā mūsu senču zemnīcas
un guļbaļķu namus, arī
mūsdienu augstceltņu ar
tehnoloģijām aprīkotos
apartamentus sargā necils
pīlādžu zariņš. Pīlādža
ogai, tāpat kā kadiķogai,
galā ir krustiņš, tāpēc šie
augi vienmēr uzskatīti par
sargājošiem.

LIETU VĒN A KRUSTS
Ļoti spēcīga baltās maģijas
zīme ir lietuvēna krusts.
To velkot, nav svarīgi, cik
proporcionāls un smuks
tas ir, nozīme ir laikam,
kurā tas vilkts, mērķim un
3
sakoncentrētajam
spēkam. “To
vienmēr darīja
<■g vienatnē, īsti

piemērotā brīdī" saka Daina
Kraukle. Par vispiemērotāko
atzīts saulgriežu laiks, kā arī
katras nedēļas ceturtdienas,
kas tika uzskatītas par
buršanās dienām. “īpašas
gadalaika un nedēļas dienas
bija saistītas ar izjūtu, ka
šajā laikā dabā kaut kas
notiek vairāk nekā parasti.
Otrs svarīgākais nosacījums
ievilkt lietuvēna zīmi ar vienu
paņēmienu, pabeidzot tajā
pašā punktā, kur sākts. Tātad
beigas ir turpat, kur sākums!’
Krustu velk no augšas uz
kreiso pusi lejup, tad uz labo
augšup utt. Spēcīgāka ir zīme
no astoņiem vai pat deviņiem
stariem. Senči lietuvēna
zīmi vilka uz priekšmeta,
p a r kuru saimnieks bažījās,
ko gribēja pasargāt. Bija
ticējums: ja zaglis ienācis
mājā, kas aizsargāta ar
lietuvēna krustu, viņš trešajā
dienā atgriezīsies un noliks
mantu atpakaļ. Savdabīga
lietuvēna krusta vilkšanas
form a ir ar acīm - ja cilvēks
juta, ka spokojas, viņš ar
skatienu sev priekšā uzzīmēja
maģisko formu, pasargājot

sevi no negatīvās enerģijas
iedarbības. Lietuvēna
krusts ierobežoja nelabā
gara darbības areālu, bet
nevienam citam ļaunu
nenodarīja. Zināms, ka
lietuvēna krusts izmantots,
ārstējot rozi.

K +M +B
Latgaļu sētā uz katras
ēkas durvīm ar baltu
krītu uzvilkts K + M + B.
Tā ir jaunākiem laikiem
raksturīga, ar kristīgajiem
priekšstatiem saistīta iniciāļu
kombinācija, kas veido triju
ķēniņu - Kaspara, Melhiora
un Baltazara - vārdu
pirmos burtus ar krustu
vidū. ja pa vidu nav krusta,
ķēniņi netiek iekšā. Durvju
svētīšanas tradīcija simbolizē
ģimenes apņemšanos uzņemt
Kristu savās mājās visu
gadu. Zīmi ar dievkalpojumā

svētītu krītu velk 6. janvārī,
kad Baznīca svin Kunga
parādīšanās svētkus, kas
tautā tiek saukti arī p ar Triju
ķēniņu un Zvaigznes dienu.

SLĪPA IS
KRUSTS
Visizplatītākā
aizsargzlme,
kas pazīstama
visos Latvijas novados,
ir slīpais krusts, grāmatā
“Suitu identitāte” raksta
valodniece Janīna Kursīte
un tradicionālās kultūras
pētnieks Sandis Laime.
Izrādās, šī zīme pieder pie
senākajām aizsargzīmēm
pasaulē, kas lietota kopš
paleolīta jeb senā akmens
laikmeta perioda (beidzās
8. gadu tūkstotī pirms mūsu
ēras). Saskaņā ar arheoloģes
Marijas Gimbutienes hipotēzi
slīpais krusts senatnē ir
bijis Lielās pirmmātes
aizsargājošā zīme. “Cik
noprotams, mūsu senči
nepieturējās pie maģijas
likuma burta, bet mēdza
spēlēties ar aizsargzīmēm”
raksta Kurslte un Laime.

¥
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Žanetes Kordes specializācija: astroloģija, psiholoģija,
tautas dziedniecība, dzīvesveida
piemeklē un izgatavo rotas no p «

Laimīgu
2016. gadu!

^Ehpreshmsultādfaspasākumos, lekcijas un semināri

Rakstiski nekonsulte.
Tālrunis■22345678
E-pasts: z a n e te k o rd e @ g m a d .c o m Tālrunis, l

Žanete Korde, sertificēta astroloģe un Latvijas Astrologu asociācijas
biedre, Patiesās Dzīves lasītājiem dāvina fantastisku dāvanu - īpašu
kalendāru, kas palīdzēs 2016. gadā būt skaistiem, veseliem un
veiksmīgiem. īpašajā kalendārā ir gandrīz viss: aptumsumu, retrogrādo
planētu un čika laiki, mēness fāzes, atslodzes dienas, skaistumkopšanas
vislabvēlīgākie datumi (kosmetoloģija, frizieris, pirtis u. c.), vēlamā
uztura kalendārs, kalendārs, kas ieteiks vislabākos datumus, lai sāktu
kaut ko jaunu, dotos ceļojumā, veiktu pirkumus, te atradīsiet veselības
kalendāru un krāsu dziedniecību, te visa ir daudz, turklāt visaugstākajā
kvalitātē. Kalendārs veidots ar programmas ZET astronomisko datu
palīdzību Latvijas laika joslai, ievērojot vasaras laika nobīdi.
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ASTROLOĢISKAIS Kalendārs

Saules aptumsums ir Saules,
Zemes un Mēness stāvoklis,
kad Mēness nostājas starp
Sauli un Zemi, tādā veidā
pilnībā vai daļēji aptumšojot
Zemes virsmu. Mēness
aptumsums novērojams laikā,
kad Zeme aiziet priekšā
Saulei un Mēness paliek
Zemes ēnā.
Aptumsumu ietekme uz
dabu un cilvēku atkarīga
no tā, kurā zodiaka zīmē
aptumsums notieku
jūtīgi cilvēki nemieru un
trauksmainību var just pat
divu nedēļu intervālā pirms
un pēc aptumsuma brīža.

2016. GADĀ BŪS D IV I
SAULES UN D IV I
M ĒN ESS APTUM SUM I
Pilns Saules aptumsums
9. m artā (1:19-6:35),
maksimumu sasniedzot 3:57.
Spēcīgāk ietekmēs tos,
kas dzimuši Zivju zīmē.

Iespējams nespēks,
miegainība,
garastāvokļa
maiņas, raudulība.
Var saasināties
endokrīnās sistēmas
saslimšanas,
vieglāka iespēja
saindēties, tāpēc
ieteikums nelietot
ķīmiskus preparātus,
neapreibināties, neļauties
sevis žēlošanai, censties
saglabāt realitātes sajūtu.
Ja neizdodas, tad vismaz
nezaudēt domu, ka šāds
stāvoklis drīz pāries.
Pusēnas Mēness
aptumsums 23. martā
(11:37-15:58), maksimumu
sasniedzot 13:47.
Vairāk ietekmēs Auna un
Svaru zīmēs dzimušos.
Iespējami nekontrolēti
dusmu uzplūdi, agresivitāte,
cenšanās uzspiest citiem
savu gribu. Saspringta

Pusēnas Mēness
aptumsums
16. septembrī
(19:52-23:56),
maksimumu
sasniedzot 21:54.
Vairāk ietekmēs Zivju
un Jaunavas zīmēs
dzimušos.
nervu sistēma, neuzmanība.
Iespējamas galvassāpes,
jutīgas nieres. Ieteicams
atturēties no attiecību
noskaidrošanas, līgumu
slēgšanai un laulībai
nepiemērots laiks.
Gredzenveida Saules
aptumsums 1. septembrī
(9:13-15:00), maksimumu
sasniedzot 12:07.
Vairāk ietekmēs tos,
kas dzimuši Jaunavas
zīmē. Iespējama izteikta
nervozitāte, aizkaitināmība,
sīkumainība, untumainība,
per/ekcionisma uzplūdi.

Saules aptumsumu laikā
daudziem cilvēkiem 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. Mēness aptumsums
vairāk ietekmē psihi un
emocionālo pasauli, var
saasināties psihosomatiskas
saslimšanas. Aptumsumi
spēcīgi ietekmē dzīvniekus,
tāpēc jābūt piesardzīgiem.

Retrogrāda planētu kustība 2016. gadā
Planētu kustības ātruma izmaiņu
dēļ, no Zemes raugoties, periodiski
izskatās, ka tās virzās atpakaļgaitā. Šos
periodus sauc p ar retrogrādu planētu
kustību. Atbilstoši konkrētas planētas
funkcijai tās retrogrādas kustības laikā
novērojama kāda procesu kopuma
apgrūtināta virzība. Vairākumam
cilvēku atbilstošās sfērās nav ieteicams
sākt jaunus projektus, labāk pārdomāt
iepriekšējo pieredzi. Šie periodi būs
harmoniskāki tiem, kam dzimšanas
brīdi ir bijusi konkrētās planētas
retrogrāda kustība.

M ERKURS
RETROGRĀDĀ
KU STĪBĀ
2016. GADĀ
Raksturīga
subjektīva
informācijas uztvere,
neadekvāta komunikācija, grūtības
pielāgoties reālajai situācijai. Nespēja
koncentrēties intelektuālam darbam.
Iespējamas kļūdas, pārpratumi,
kavējumi. Satiksmes sakaru un norēķinu
sistēmu ierobežojumi, to līdzekļu
iziešanas no ierindas.
5 .0 1 .1 5 :0 6 - 08.01. 21:36 Ūdensvīrā
08.01. 2 1 :3 6 - 25.01. 23:50 Mežāzī

28.04. 2 0 :2 0 - 2 2 .0 5 .1 6 :5 0 Vērsī
30.08. 16:03 - 22.09. 8:31 Jaunavā
1 9 .1 2 .1 2 :5 5 Mežāzī - 0 8 .0 1 .2 0 1 7

M ARSS
RETROGRĀDĀ
KUSTĪBĀ
2016. GADĀ
Grūti vadāma
enerģija, tāpēc
intuitīvas bailes
rīkoties. Steiga nevietā
reizē ar kavēšanos, kad reāli būtu
jārīkojas. Konkurētspējas apstākļos
nevēlēšanās cīnīties, balstoties uz kādreiz
piedzīvotām kļūdām un zaudējumiem.
Vai arī - iespēja piedzīvot līdzīgas
situācijas, lai tās labotu. Iespējama
atsacīšanās no iepriekš iekarotā vai pret
sevi vērsta agresija. Fizisks pārgurums,
vairāk traumas.
1 7 .0 4 .1 5 :1 4 - 2 7 .0 5 .1 5 :5 1 Strēlniekā
2 7 .0 5 .1 5 :5 1 - 30.06. 2:38 Skorpionā

JU PIT ERS
RETROGRĀDĀ
KU STĪBĀ
2016. GADĀ
Iekšējie ideāli
neatbilst tam,
kas notiek pasaulē.

Nespēja pieņemt sociālo vidi, citu
tiesāšana. Grūtības saskatīt dzīves
perspektīvu, skeptiska attieksme,
ierobežojošas prāta konstrukcijas,
neuzticēšanās, bailes kļūdīties,
tendence visu darīt pēc priekšrakstiem,
instrukcijām, shēmām un grafikiem.
Grūtības izvirzīt prioritātes, iestrēgšana
detaļās, sīkumos. Ne pārāk veiksmīgs
laiks tālākiem ceļojumiem, sadarbībai ar
ārzemniekiem.
8.01. 6:40 - 9.05. 15:14 Jaunavā

SATURNS RETROGRĀDĀ
KUSTĪBĀ
2016. GADĀ
Formālu
likumu nozīmes
pārvērtēšana.
Likumu apiešana
vai izmantošana,
balstoties uz nerakstītiem
principiem, iekšējas
pārliecības. Nevēlēšanās respektēt
formālas autoritātes, disciplīnas
trūkums. Nav labvēlīgs laiks, lai
sāktu būvniecību. Darba rezultāti,
novērtējums un atalgojums šajā laikā
būs zemāki, nekā cerēts. Labs laiks
atdot parādus.
2 5 .0 3 .1 2 :0 1 - 13.08. 12:50 Strēlniekā

Tabulās, kuras nav minēts kada procesa precīzs laiks, par pamatu ņemts astroloģiskais fons 12:00 vai lielāka dienas daļa darba laika (8:00-20:00).
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Astroloģija skaistumam, ve
iim im niunaium Him fJiutinuHttnutniNiuuHh

UZTURS

Jau izsenis cilvēki periodiski
ievēroja gavēni. Lielākajā
daļā reliģiju tā ir viena no
garīgās prakses sastāvdaļām.
Mūsdienās ari mediķi, lai
nostiprinātu un atjaunotu
veselību, iesaka periodiski
ievērot atslodzes dienas.
Atslodzes dienu uztura
varianti ir dažādi, un katram
būs piemērots kaut kas cits,
tāpēc vislabāk konsultēties ar
speciālistu. Protams, vienmēr
var arī intuitīvi izvēlēties sev
pieņemamāko. Tomēr ievērot
vieglāku uzturu par ļaunu
nenāks nevienam.

Atslodzes dienas pēc
Mēness kalendāra ir
efektīvākas, jo balstās
uz pārmaiņām cilvēka
organismā atkarībā no
Mēness stāvokļa.
Atslodzes dienas vēlams sākt
12 stundas pirms_Mēness
fāžu maiņas un darīt to
pakāpeniski.
Mēnessfāzes ietekmē
organisma spēju uzņemt vai
izvadīt uzturvielas.
Jaunmēness laikā
organisms ir jutīgs, aktīvāk
vairojas mikroorganismi,
tāpēc ieteicams īpašu

uzmanību pievērst
pārtikas produktu un
dzērienu kvalitātei.
Vēlams uzņemt vairāk
šķidruma, jo notiek dabiski
organisma attīrīšanās
procesi. Organismam
rekomendējamas īpaši
augstvērtīgas uzturvielas.
Augoša Mēness (pirmais
ceturksnis) laikā organisms
cenšas uzkrāt apēsto,
tāpēc vēlama mērenība.
Diena pirms PilnmēnessTr
piemērots laiks, lai sāktu
ilgstošāku diētu, ja tā ir
pamatota.

Pilnmēness laikā
cilvēki ir emocionāli
nenosvērti, un bieži vien
tiek apēsts vairāk, nekā
organismam nepieciešams,
kā dēļ iespējami
gremošanas sistēmas
traucējumi.
Dilstoša Mēness (pēdējais
ceturksnis) laikā organisms
aktīvi tērē uzņemto, tāpēc
var atļauties brīvāku
ēšanas režīmu. Organisms
atbrīvojas no visa liekā,
tādējādi ir vieglāk un
mērķtiecīgāk mēģināt
samazināt lieko svaru.
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Mēness, riņķojot ap Zemi, šķērso 12 zodiaka
zīmes, kuras iedalās 4 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 (liesi gaļas un piena
produkti, jūras veltes, olas, pākšaugi, sēnes,
sēklas, rieksti) - uguns stihija.
s*OGĻH5DRĀTi (graudauguprodukti
(maize, putras, makaroni, risi, kukurūza),
kartupeļi, pākšaugi, dārzeņi, augļi,
ogas, medus, saldumi, ari konditorejas
izstrādājumi, var atļauties kādu kūciņu -

ūdens stihija.
(eļļas, sēklas, rieksti, avokado,
olīvas, treknāki piena - sviests, krējums - un
gaļas produkti, treknas zivis) - gaisa stihija.
■ SĀLS (mērenās devās nekaitēs) - zemes

stihija.

KRĀSAS
LABAI
DZĪVEI
Lietus laikā uzspīdot Saulei, varam vērot varavīksni, jo baltā saules gaisma
lietus pilienos sadalās neskaitāmās krāsu niansēs. Krāsa ir enerģija, un
katrai tās niansei ir savs viļņa garums un frekvence, kuru dažādi izjūtam
ne tikai vizuāli, bet arī ķermeniski. Tā mūsos veicina dažādas ķīmiskās
reakcijas, kas ietekmē ne tikai noskaņojumu, bet arī atbilstošu orgānu
funkcijas. Zodiaka zīmes ir mūsu planētas noosfēras vai auras sektori,
kurus šķērsojot planētas aktivizē to raksturīgās īpašības un atbilstošas krāsu
nianses. Visīsākais viļņa garums ir violetajai gaismai, kas atbilst pēdējai
zodiaka zīmei Zivīm, visgarākais - sarkanajai, kas atbilst pirmajai Auna -zīmei. A r atbilstošas krāsas palīdzību iespējams harmonizēt ne
tikai emocionālo pasauli, bet arī organisma funkcijas. Dažkārt emocionālo
nelīdzsvarotību vai vājumu iespējams koriģēt pavisam vienkārši - izvēloties
atbilstošas krāsas telpā, apģērbā, pat ēdienā.
(Auns - sarkans, Vērsis - sarkanoranžs, Dvīņi - oranžs, Vēzis - dzeltenoranžs,
Lauva - dzeltens, Jaunava - zaļgandzeltens, Svari - zaļš, Skorpions zilganzaļš, Strēlnieks - zils, Mežāzis - zilganviolets, Ūdensvīrs - violets,
Zivis - sarkanviolets)

Nākamajās lappusēs - PATIESĀS DZĪVES astroloģiskais
kalendārs, kurā uzskatāmi atzīmēti ieteicamie skaistumkopšanas
un veselības uzturēšanas datumi, kā arī dienas, kas astroloģiski ir
vislabvēlīgākās konkrētiem darbiem un pasākumiem.
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lībai un labai dzīvei
VESELĪBAI
Līdzīgi tam, kā Mēness ietekmē
plūdmaiņas okeānos un jūrās, tas
ietekmē arī cilvēka organismu.
Mēness, šķērsojot zodiaka zīmes
debesjumā, saistībā ar ūdens
maiņām organismā ietekmē
konkrētas ķermeņa zonas
(simboliski varat iedomāties,
ka konkrētā vietā ir paisums
un pretējā ķermeņa daļā, ja
tās izvietotu apli, bēgums) un
tām atbilstošus orgānus, tāpēc
tie ir īpaši jutīgi, un jebkādas
medicīniskas iejaukšanās
sekas var būt lielāks infekciozu
un asiņošanas komplikāciju
risks. Tāpat Pilnmēness laikā

JANVĀRIS
Labvēlīgi

Jutīgs

nav vēlamas nekādas ķirurģiskas
operācijas. Protams, viss nav tik
vienkārši - cilvēka ķermenis
nav ar taisnām līnijām sadalāms
12 precīzos sektoros. Veselības
astroloģija ir daudz sarežģītāka,
un konkrētā zodiaka zīmē esošais
Mēness ietekmē ne tikai attiecīgu
ķermeņa daļu, bet arī kādu
orgānu sistēmu kopumā. Tabulā
ieteiktais ir pamats labvēlīgākam
vai nelabvēlīgākam laikam, ko
-vēlams ņemt vērā, pierakstoties
uz skaistumkopšanas salonu
(piemēram, permanento
grimu uzacu zonā vislabāk veikt,
kad Mēness atrodas Svaru zīmē,

FEBRUĀRIS
Labvēlīgi

Jutīgs

MARTS
Labvēlīgi

Jutīgs

(runa nav par akūtām un
steidzamām operācijām).
Attiecīgajās dienās konkrētās
ķermeņa zonas ir vairāk saudzē
jamas, kā arī norāda vietu, kur
iespējama saslimšana nelabvēlīgo
apkārtējās videsfaktoru iespaidā.

bet visnelabvēlīgākais
būs laiks, kad Mēness atradīsies
Auna zīmē), vizītē pie ārsta uz
kādu procedūru (piemēram,
ārstniecisko pedikīru vislabāk
veikt, kad Mēness būs Jaunavā)
vai plānojot operācijas datumu

Mēness zodiaka zīmē Ķermeņa daļa
' V AU NS
^ VĒRSIS
II DVĪŅI
23 VĒZIS
<Q LAUVA
ļļķ JAUNAVA
— SVARI
IH, SKORPIONS
>? STRĒLNIEKS
■»Jd MEŽĀZIS
22 ŪDENSVĪRS
M ZIVIS

Galva - smadzenes, acis, ausis, deguns, zobi
Kakls - rīkle, balsene, mandeles, vairogdziedzeris
Pleci, rokas, roku pirksti, lāpstiņas, elpošanas sistēma - plaušas, traheja, bronhi
Krūškurvis, ribas, krūtis, gremošanas orgāni - kuņģis, barības vads
Mugura, sirds, diafragma
Vēders, zarnas, naba
Jostasvieta, nieres
Knjsti, iegurnis, dzimumorgāni, taisnā zarna un anālā atvere, urinpūslis
Astes kauls, augšstilbi
Ceļgali, kauli, āda
Apakšstilbi,potītes, vēnas
Pēdas, kāju pirksti

APRĪLIS
Labvēlīgi

Jutīgs

MAIJS
Labvēlīgi

JŪNIJS
Jutīgs

Labvēlīgi

Jutīgs

1,2,28,29

26,27,28

JŪLIJS
Labvēlīgi

Jutīgs

AUGUSTS
Labvēlīgi

Jutīgs

SEPTEMBRIS
Labvēlīgi

Jutīgs

OKTOBRIS
Labvēlīgi

Jutīgs

NOVEMBRIS
Labvēlīgi

Jutīgs

DECEMBRIS
Labvēlīgi

Jutīgs

* Kalendārā attēloti labvēlīgākie un mazāk labvēlīgie datumi.
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SKAISTUMAM LABVĒLĪGIE DATUMI

LABA GADA LABVĒLĪGIE DATUMI
S Labs sākums kaut kam jaunam

X frizieris

P Pirkumi, finanšu ieguldījumi

nagu kopšana

L

Eepilācija

Lēmumi, dokumentu parakstīšana,
līgumu noslēgšana

O kosmetologs

C Ceļojumi, eksāmeni, ceremonijas,

o

SLAIDA AUGUMA KALENDĀRS
Ar attiecīgu krāsu norādītajās dienās var droši uzturā lietot
ēdienus, kas bagātīgi ar konkrētajām sastāvdaļām,
bet liekais svars neradīsies.
H OLBALTUMVIELAS - liesa dzīvnieku un putnu gaļa,
jūras veltes un visu veidu zivis, piena produkti, olas,
pākšaugi, sēnes, sēklas un rieksti.
H OGĻHIDRĀTI - dārzeņi, augļi, ogas, medus, graudaugi
(rīsi, griķi, auzu pārslas u. c.) labības produkti (maize,
bulciņas u. c), arī kartupeļi.
M TAUKI - sviests, eļļa, uzturs ar augstu taukus
saturošu līmeni.
■ SĀLS- mērenās devās nekaitēs.
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Talismani palīdz un sargā
Laikā, kad ļaunums, skaudība un nenovīdība ir kļuvuši gluži vai par sērgu, ir jāatrod veidi, kā sevi no šīs sērgas pasargāt. Viena
iespēja ir Talismani. Slavenākie Talismani ir angļu dziednieces Emeraldas darinājumi, kurus pazīst visā pasaulē. Talismanu
izgatavošanā, tāpat kā maģijā, ir svarīgs rituāls. Tikai precīza talismana izgatavošana garantēs, ka tas patiešām darbosies
un palīdzēs savam īpašniekam. Emeralda to savā darbnīcā ļoti ievēro, un visi viņas septiņi darbinieki-dziednieki, izgatavojot
talismanus, ievēro senos maģijas likumus, tāpēc pēc šiem talismaniem ir tik liels pieprasījums.

Baltās

Piecu
labvēlību

maģijas
talis
mans !

talismans

Visspēcīgākais aizsargs pret
nelabvēļiem, skauģiem un
lāstiem.

Solomona

Ēģiptiešu

dzīves
krusts

C M

talismans

Hermesa
zizlis

Gudrības un
veiksmes
talismans.
Palīdz visiem, kas mācās.
Palīdz uztvert lielu daudzumu
informācijas, nes veiksmi
eksāmenos.

Serafims

Hermesa
zizlis -veselības
un bagātības
talismans. Šis
talismans ir
īpašs ar to, ka savam īpašniekam
palīdz atbrīvoties no kaitīgiem
ieradumiem.

^

Erceņģeļu

Abrakadabra

ta lism a n s
CrcG.-'iļclL

Laimes un
veiksmes
talismans. Palīdz izkļūt pat no
šķietami bezcerīgām situācijām,
kas saistītas ar finansēm, nes
veiksmi pat azartspēlēs. Talis
mana otrajā pusē ir iestrādāta
Jupitera zīme - veiksmes un
bagātības simbols.

S vē tā
K ristofera

Mihaila,
Gabriela,
Rafaela

;r- An;.]f

■

■

•.

maģiskais
aplis - zīmogs. Aizsargā pret
lāstiem, noskaudumu un
ļauniem cilvēkiem. Šis talismans
spēj atvairīt jebkuru ļaunumu,
lai arī no kurienes tas nāktu.

Atlantu
vairogs

Talismans
jājfejļtf
palīdz īpaši
grūtos dzīves
///
brīžos. Ja dzīvē '
ir situācija,
kad ir sajūta, ka esat nonākuši
bezizejas situācijā, tad 3 dienna
ktis nēsājiet Serafima talismanu
un jūsu problēma atrisināsies
pavisam negaidīti.

Saules

talismans

Aizsargā
šoferus
no avārijām, nepatīkamām
situācijām ceļā. Ievietots
mašīnā, tas aizsargā pret auto
zagļiem.

Laimes
pakavs

~ ^
jp p

Viduslaiku
flT
lablājības
B f
talismans,
№
kurš spēj
noķert laimīgus
gadījumu,
izdevīgus piedāvājumus un jau
nas iepazīšanās. Augšupvērtais
pakavs spēj noķert veiksmi un
saglabāt to. Laimes pakavu
var pastāvīgi nēsāt līdzi vai arī
novietot pie mājas ieejas.

Maģiskais

aplis

.

Viens no
senākajiem
talismaniem
ar spēcīgiem
buramvārdiem
W
trīsstūra formā,
«
kas pasargā savu
"
īpašnieku no nelaimes
gadījumiem un saglabā
veselību.

Agrippas

penta-

talismans

« g l J li

Senie priesteri
uzskatijā, ka
šis krusts ir
atslēga, kas
atver vārtus
veselībai.
Talismans piesaista kosmisko
enerģiju un atbrīvo no
noguruma.

Bērnu

Piecu labvēlību talismanspiesaista laimi, mīlestību,
veselību, finanses un skaistumu.

Fortūnas
rats
ģ

gram m O ģ

Agrippas pentagramma veselības talismans - piesaista
kosmisko enerģiju, aizsargā pret
slimībām, palīdz atveseļošanās
procesos.

Senās Atlantīdas talismans.
Darbojas kā enerģētisks
aizsargs. Piesaista veiksmi,
naudu un mīlestību.

Laimīga

jg g

Aktīvas rīcības
un varas sim
bols. Talismans,

•

izvilkt „laimīgas
dzīves kārti" dod savam
īpašniekam Debesu un Augstāko
spēku palīdzību. Šī talismana
īpašniekam veicas loterijās un
citās laimes spēlēs.

i attēlota
anagramma.
Šis talismans jāuzdāvina
izraudzītajam mīlas objektam.
(Talismanu var arī noslēpt mīlas
objekta mantās, mājā, utt.).
Savukārt ja talismanu nēsā, tad
tas palīdz atrast otro pusīti.

M a ģ isk ā

Arāvijas

acs

zieds

Eņģelis M ihails
un olanē:u

palīdz savam
nēsātājam attīstīt jaunus
talantus, nes veiksmi un
aizsargā bērnus no "ļaunas acs'
Senie ķīniešu gudrie ieteica šo
talismanu nēsāt ari pāriem kuri
vēlas tikt pie bērniņa.

gari, kuru simboli iestrādāti
'
talismanā,
savam
īpašniekam dod garīgu un fizisku
spēku, aizsargā no apātijas un
pesimisma, uzlabo garastāvokli
un aizsargā pret slimībām.

Palīdz piepildīt sava īpašnieka
visslēptākās vēlmes un
nodomus.

Šis talismans spēj pasargāt
savu saimnieku no jebkura
veida burvestībām.

Senās Okeānijas talismans.
Talsimanā attēlots apkampies
pāris, šis talismans palīdz atrast
"otrp pusi" un piesaistīt mīļoto
cilvēku.

Visiem talismaniem ir pievienota Emeraldas instrukcija, kā to pareizi uzlādēt. Talismani ir ļoti ierobežotā daudzumā, tāpēc tikai nedaudziem
būs tā veiksme kļūt par šo unikālo talismanu īpašniekiem. Talismanu cena 4,97 € + pasta izdevumi.
Pasūtījumu var veikt pa tālr. 29888304 vai arī internetā www.astarots.lv
ww w .astarots.lv veikali-saloni Rīgā, A. Čaka ielā 64, Ventspilī, Sofijas ielā 8
w w w .astarots.lv- pārdošanā dabīgie akmeņi, Taro kārtis un suvenīri

