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Jo cilvēks kļūst gudrāks, jo mazāk 
viņam pašsaprotamu lietu.

Ludvigs Fulda









9

 

Numeroloģija radusies tālā senatnē.
Astrologi apgalvo, ka katram skaitlim atbilst 

noteikta planēta. Pat burtu secība vārdā, nemaz 
nerunājot par dzimšanas datumu, zināmā veidā 
ietekmē cilvēka likteni. Pēc skaitļiem sastāda 
horoskopus, kuri pareģo cilvēku nākotni un pa-
matvilcienos prognozē viņu likteņus.

Numeroloģiskais horoskops, tāpat kā visi 
pārējie horoskopi, pamatojas uz vispārējiem no-
vērojumiem, un nebūt nav obligāti, lai konkrētos 
gadījumos horoskops vienmēr pilnīgi atbilstu 
tam, ko jūs saskatāt sevī. Ir ne mazums cilvēku, 
kuri, novērojot sevi, atklājuši pašiem piemītošus 
trūkumus un ir spējuši ar gribasspēka palīdzību 
apņēmīgi atbrīvoties no tiem.

Dzimšanas datums  
un liktenis

Tam, kura dzimšanas datumu apzīmē ar 
diviem cipariem – no 10 līdz 31 –, lai iegūtu pil-
nīgāku raksturojumu, jāpievēršas ne tikai tam, 
kas attiecas uz viņa dzimšanas datumu, bet arī 
tekstam, kas attiecas uz viencipara skaitļiem, 
kuri ietilpst šajā divciparu skaitlī. Jūs, piemēram, 
esat dzimis 17. datumā, tāpēc jums ir lietderīgi 
izlasīt ne tikai skaitļa 17 tekstu, bet arī to, kādas 
jūsu rakstura īpašības un jūsu likteņa tendences 
nosaka skaitļi 1 un 7, kā arī to summa 8.
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Ja esi dzimis 1. datumā
Skaitlis 1 simbolizē Sauli. Pirmais no visiem 

skaitļiem ir pamats, uz kura viss balstās. Cilvēki, 
kuri piedzimuši šajā dienā, ir ļoti radošas un 
izdomas bagātas personības. Viņi cieši turas pie 
saviem uzskatiem, turklāt viņiem piemīt milzīgs 
pārliecības spēks. Tāpēc tiem ne visai patīk iero-
bežojumi un nelūgti padomi. Viņi vislabprātāk 
strādā vieni paši. Šie cilvēki ir visai godkārīgi, 
ļoti izlēmīgi, apveltīti ar lielu gribasspēku. Pret 
tādiem cilvēkiem jāizturas taktiski. Šajā dienā 
dzimušie savā profesijā var gūt vislielākos panā-
kumus, ja rokas (plaukstas) līnija sakrīt ar nume-
roloģiskās analīzes rezultātiem.

EMOCIONĀLĀS ĪPATNĪBAS. Šo cilvēku gal-
venā emocija ir pārliekā godkāre, un tās apmie-
rināšnai viņi veltī visas savas gara spējas. Tāpēc 
gluži dabiski, mīlestībai un romantikai paliek 
maz laika. Ja arī rodas emocionāla aizraušanās, 
tā ir pārejoša, nenozīmīga un allaž pakļauta 
galvenajam mērķim: godkāres apmierināšanai. 
Tāpēc emocionālās aizraušanās objektam jābūt 
pakļāvīgam, neuzkrītošam un pieticīgam. Lai 
laulība būtu laimīga, partnerim jābūt saprotošam 
un iecietīgam pret 1. datumā dzimušā cilvēka 
individuālajām galējībām.

TRŪKUMI. Galvenais trūkums – lielā godkāre.
Viņi ir apņēmības pilni un nelokāmi, neatsakās no 
nodomātā. Tas viss ir labi, ja to mīkstina apdomī-
gums, kas šādiem cilvēkiem piemīt reti.

LAIMĪGIE SKAITĻI. Vispiemērotākie partneri 
ir 1. datumā dzimušie: līdzīgais tiecas pēc līdzīgā; 
kā arī 10., 19., 28. (ciparu summa ir 1; nullei gan 
ir nozīme; taču numeroloģiju tā neietekmē); 4., 
13., 22., 31. (ciparu summa ir 4) datumā dzimušie.

NAIDĪGIE SKAITĻI. Neharmoniskas attiecī-
bas ar 2., 11., 20., 29. (ciparu summa ir 2); 6., 15., 
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24. (ciparu summa ir 6); 7., 16., 25. (ciparu summa 
ir 7) datumā dzimušajiem.

Visās pārējās dienās dzimušos var uzskatīt 
par neitrāliem, taču jāņem vērā rokas (plaukstas) 
līnijas.

LAIMĪGĀS DIENAS. Svētdienas, pirmdienas. 
Ja tās iekrīt 10., 19. vai 28. datumā, efekts divkār-
šojas.

LAIMES AKMENS. Topāzs, dzeltenais di-
mants un visi šo nokrāsu dārgakmeņi (jānēsā tā, 
lai būtu saskarē ar ķermeni).

LAIMES METĀLS. Zelts (tā svaram jābūt ne 
mazākam par 1,2 gramiem, citādi iedarbības ne-
būs; jānēsā tā, lai būtu saskarē ar ķermeni).

LAIMĪGĀS KRĀSAS. Zeltainā, gaiši dzeltenā; 
vēlams valkāt apģērbu, kas būtu tajā pašā krāsā 
kā metāls vai laimes akmens.

SLIMĪBAS. Sirds un acu slimības; iespējams 
paaugstināts asinsspiediens, tāpēc biežāk jāiet 
uz pārbaudēm.

UZTURS. Uzturā jāiekļauj safrāns, krustnagli-
ņas, apelsīni, ingvers un medus.

Ja esi dzimis 2. datumā
Skaitlis 2 simbolizē Mēnesi un atšķirībā no 

Saules pārstāv sievišķīgās īpašības. 
Skaitlis 2 ir skaitļa 1 pretstats. Tas ietver sieviš-

ķīgo, maigo un romantisko. Šajā datumā dzimušie 
ir ar bagātu iztēli, gudri, radoši cilvēki. Viņu spēks 
ir viņu prāts, un it visā viņi meklē vairāk garīgu 
nekā fizisku apmierinājumu. Šie cilvēki pēc dabas 
ir maigi un iecietīgi, un viņiem nepietiek spēka un 
neatlaidības, lai dzīvē izvirzītos.

EMOCIONĀLĀS ĪPATNĪBAS. Šie cilvēki 
meklē ar partneri garīgo kopību. Viņu mīlestī-
bas pirmsākums ir prāts, un viņi neatzīst fizisko 
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tuvību bez garīgās tuvības. Ja viņi ir apprecēju-
šies ar cilvēku, kurš ir fiziski spēcīgāks un garīgi 
vājāks, tad piedzīvo vilšanos. Viņu spēks ir sma-
dzenes, tāpēc viņiem nepieciešami tādi līdzgait-
nieki, ar kuriem veidojas garīgais kontakts. Tā kā 
šie cilvēki nespēj īstenot savas idejas, viņi dzīvē 
reti gūst panākumus, tāpēc kļūst nedroši. Viņiem 
vajadzīgs partneris, kas iedveš ticību spēkiem, 
kāds, kas uzmundrina.

TRŪKUMI. Šie cilvēki ir sapņotāji. Būdams 
spēcīga intelekta cilvēks ar bagātu iztēli, 2. da-
tumā dzimušais ir naivs un nepraktisks. Viņa 
jaunrades spējas un izgudrotāja dotības ir ļoti 
lielas, taču viņš absolūti neprot savas domas un 
plānus īstenot dzīvē. Sastapis šķērsli, viņš zaudē 
dūšu. Būdami nedroši, viņi ātri apvainojas un 
visu uztver kā pret sevi vērstu.

Tā kā šiem cilvēkiem trūkst ticības sev un viņi 
nespēj gūt panākumus, tie ir nemierīgi un allaž 
dzīvo nenoteiktības atmosfērā. Viņi nenovēršami 
kļūst par sava garastāvokļa un temperamenta 
upuriem. 

LAIMĪGIE SKAITĻI. Skaitļa 2 cilvēki vislabāk 
saprotas ar šajā pašā datumā dzimušajiem; ar 7., 16., 
25. (ciparu summa ir 7) datumā dzimušajiem; 9., 
18., 27. (ciparu summa ir 9) datumā dzimušajiem.

NAIDĪGIE SKAITĻI. 1., 10., 19., 28. (ciparu 
summa ir 1), tomēr skaitlī 28 ir divnieks, un tā 
negatīvās īpašības tiek mīkstinātas.

Visi pārējie skaitļi ir neitrāli.

SLIKTIE MĒNEŠI. Janvāris, februāris, jūlijs. 
Šajā laikā jārūpējas par veselību.

LAIMĪGĀS DIENAS. Svētdienas, pirmdienas, 
piektdienas.

LAIMES AKMENS. Pērles, mēnessakmens, 
smaragds un visi zaļie dārgakmeņi. Tie jānēsā 
saskarē ar ķermeni.
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LAIMĪGĀS KRĀSAS. Visi zaļie toņi no gaiš-
zaļā līdz tumšzaļajam, kā arī krēmkrāsa un baltā 
krāsa. Jāizvairās no tumšajiem toņiem, īpaši no 
melnās, violetās un tumšsarkanās krāsas.

SLIMĪBAS. Aknu un gremošanas trakta 
slimības (kuņģa negremošana un, iespējams, 
kuņģa čūla, ko veicina garīgie pārdzīvojumi un 
depresija).

UZTURS. Uzturā jāiekļauj rāceņi, ķirbji, gurķi, 
melones.

Ja esi dzimis 3. datumā
Skaitlis 3 simbolizē Jupiteru – planētu, kam ir 

galvenā loma astroloģijā un visās numeroloģijas 
sistēmās. Tas ir galveno spēka līniju pamatā un ir 
spēcīgs skaitlis.

Tāpat kā skaitlis 1, arī 3 ir labs skaitlis. Šajā datu-
mā dzimušie cilvēki ir godkārīgi un agresīvi. Viņi 
vienmēr grib tikt uz augšu un nekad nesamierinās 
ar pakļautā stāvokli. Viņi jūtas labi tikai tad, kad 
valda pār citiem. Šādi cilvēki, enerģiski lietojot 
spēku, īsteno savas idejas un necieš, ja citi šaubās 
par viņu plānu izdošanos. Šajā datumā dzimušie 
prasa un panāk pilnīgu paklausību no saviem 
padotajiem. Viņi ir sīksti un nepadodas līdz spēku 
izsīkumam, taču arī  tad dara to ļoti nelabprāt. 
Viņiem piemīt liels vitāls spēks. Fiziskajā ziņā šie 
cilvēki ir ļoti izturīgi.

EMOCIONĀLĀS ĪPATNĪBAS. Skaitļa 3 gal-
venā emocija ir agresivitāte, kas apvienota ar 
godkāri. Tāpat kā skaitlim 1, tādiem cilvēkiem 
atliek maz laika mīlestībai un romantikai, bet, ja 
nu tomēr gadās, viņiem patīk būt medniekiem.

Viņu partneriem ir jābūt maigiem un piekāpī-
giem. Skaitlim 3 jābūt līderim. Neviens nedrīkst 
apdraudēt viņa brīvību. Attiecības var būt labas 
tad, ja partneris ir mierā ar otro vietu.
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RADNIECĪGIE SKAITĻI. 3, 12, 21, 30; 5, 14, 
23; 6, 15, 4.

NAIDĪGIE SKAITĻI. 4, 13, 31.

LAIMĪGIE DATUMI. 3., 12., 21., 30.

LAIMĪGĀS DIENAS. Otrdienas, ceturtdienas, 
piektdienas.

LAIMES AKMENS. Safīrs, ametists.

LAIMĪGĀS KRĀSAS. Gaišzilā un sārtā, ceriņ-
krāsa, violetā un purpura krāsa.

SLIMĪBAS. Locītavu un ādas slimības.

UZTURS. Uzturā jāiekļauj sakņaugi, ķirbji, 
olīvas, granātāboli, ananasi, vīnogas, piparmēt-
ras, safrāns, krustnagliņas, vīģes un mandeles.

Ja esi dzimis 4. datumā
Skaitlis 4 simbolizē Urānu – planētu, kas 

saistīta ar Sauli un skaitli 1 un okultismā tiek 
apzīmēta šādi: 4 – 1.

Skaitļa 4 cilvēkiem ir savdabīgs raksturs. Viņi, 
šķiet, raugās uz visu no pretējā viedokļa. Visos 
strīdos un diskusijās viņi ieņem pretēju pozīciju. 
Un, kaut gan viņi nevēlas kļūt par strīdniekiem, 
tomēr rada sev opozīciju un tādējādi iemanto 
daudz slepenu ienaidnieku. Šā skaitļa cilvēki in-
stinktīvi saceļas pret noteikumiem un paražām. 
Viņus saista sociālie jautājumi un visu veidu 
reformas, un viņi ļoti ietiepīgi paliek pie sava 
viedokļa.

Viņi parasti taisa spīdošu karjeru, ir ļoti 
vērīgi un labi apgūst mācību vielu. Viņi ir ļoti 
rezultatīvi un labi darbinieki, taču īpašu centību 
neparāda. Iedzimtais prāts palīdz veikt darbu 
sistemātiski un metodiski, bez haotiskuma. Viņi 
nav iekarsīgi un ļoti reti ķildojas. Šie cilvēki ir iz-
šķērdīgi. Nauda viņiem vienlīdz viegli nāk un iet.
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SLIMĪBAS. Sirds slimības (tās izraisa nosliece 
uz pesimismu).

UZTURS. Uzturā jāiekļauj medus un ingvers.

Vārds un liktenis

Pievērsīsimies vārdam. Tas ir skaitlis, tikai 
šifrēts. Kas to atšifrēs, varēs uzzināt, kā vārds 
ietekmē raksturu un līdz ar to – arī likteni. No šīs 
ietekmes nevar izvairīties, to nevar nedz apmā-
nīt, nedz apstrīdēt. Un vai ir vērts? Varbūt labāk 
būtu iemācīties to izmantot savā labā?

Visos laikos cilvēki pret vārda izvēli ir izturē-
jušies nopietni. Lai gan sliktu vārdu nemēdz būt, 
kā nemēdz būt arī nelaimīgu skaitļu, tie tomēr 
prasa pret sevi delikātu attieksmi.

Vārda skaitli viegli aprēķināt, visu to skaitļu 
summu, kuri atbilst attiecīgajiem burtiem, redu-
cējot uz elementārskaitli. Ērtības labad izmanto-
sim tabulu, tā ir universāla un noder ikreiz, kad 
rodas vajadzība burtus izteikt skaitļos.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C Č D E F G Ģ
H I J K Ķ L Ļ M N
Ņ O P R S Š T U V
Z Ž
 
Piemēram, palūkosimies, kā sevi atklāj vārds 

Jānis Krūmiņš:

J ā n i s     K r ū m i ņ š
3 1 9 2 5     4 4 8 8 2 1 6

Saskaitot šos skaitļus (3+1+9+2+5+4+4+8+8+2+1+6), 
iegūstam 53, pēc reducēšanas (5+3) = 8.
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Skaitļu horoskops

1
Šefs, vadītājs, priekšnieks. Simboli – Saule un 

zobens. Cilvēks pieradis sevi uzskatīt par pirmo, 
par līderi. Viņš ir pārliecināts vai vismaz tiecas 
uzskatīt, ka ir pasaules centrs. Viņa ietekme uz 
apkārtējiem cilvēkiem ir nenoliedzama (tas ir, 
šo ietekmi nevar nepamanīt),viņš ieņem starp 
tiem noteicošo stāvokli. Godkārs, varaskārs, 
autoratīvs, karjerists un stipras gribas cilvēks. Ja 
šāds cilvēks, līdz galam nepārdomājis, pieņem 
lēmumu, tas var būt kļūdains, tomēr viņš stūr-
galvīgi neatkāpsies no izraudzītā ceļa. Būdams 
ietekmīgs, varens un valdonīgs, viņš gūst panā-
kumus. Prot nopelnīt naudu, bet var arī izšķiest 
to. Viņam piemēroti atbildīgi, autoritatīvi amati. 
Padotā lomā ātri zaudē dūšu. Viņš grib būt šefs. 
Šī loma viņam piestāv, tajā viņš atplaukst. Skait-
lis 1 labi sadzīvo ar skaitli 3, kas ir ļoti pievilcīgs 
(viņi labi saprot viens otru), ar skaitli 5, kas pār-
stāv avantūrismu, ar skaitli 6, kas pārstāv paklau-
sību, centīgumu, un ar skaitli 9, kas to papildina.

2
Lāga dvēsele ar skaidru prātu. Simboli – Mē-

ness un svari. Divnieks raksturo līdzsvaru. Tas ir 
veselības un gaismas skaitlis. Ļoti diplomātisks, 
gudrs, krietns, augstsirdīgs, cildens, dāsns un tajā 
pašā laikā ļoti objektīvs cilvēks, kas dažkārt sāk 
izsvērt visus ″par″ un ″pret″ tik  bezkaislīgi, tik 
cītīgi, ka nodara sev ļaunu pat visskaidrākajās un 
nepārprotamākajās situācijās. Labsirdīgs, sabied-
risks, miera nesējs, ar spēcīgu iztēli apveltīts –  
šāds cilvēks, ja viņš nokļūs uz nepareiza ceļa, 
būs sapņotājs un sliņķis un patvērumu meklēs 
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utopijās. Pateicoties iedzimtajām dotībām, viņš 
var būt emocionāls un ātri uzbudināms, partne-
rim jāuzmanās, lai neaizskartu viņa jūtas.

Divniekam ir ļoti laba saskaņa ar skaitļiem 4, 
7, 8. Jābūt piesardzīgam ar skaitļiem 6 un 9, kas ir 
tikpat jūtīgi kā divnieks pats. Tā vai citādi, skaitļu 
6 un 9 ceļi (likteņi) divnieka gadījumā ir nedroši.

3
Prasmīgs, attapīgs, izveicīgs. Simboli – Marss 

un trijstūris. 
Trijnieks, būdams apburošs, sabiedrisks, 

simpātisks, vienmēr spēj pārliecināt un pierunāt 
citus. Ātri iejūtas jebkuros apstākļos un ikvienā 
situācijā, jo spēj zibenīgi un elastīgi domāt. Talan-
tīgajam un veiklajam trijniekam piemīt intuīcija, 
viņš ir labs psihologs. Ātri atrod sev izdevīgo 
variantu, ir vispusīgi apdāvināts. Par katru cenu 
grib visiem patikt, labprāt dzīvo pāri saviem 
līdzekļiem. Ir ļoti neatkarīgs un necieš ierobežo-
jumus. Vienmēr ideju pilns, spožs, gūst panāku-
mus visās sfērās, kur nepieciešama intuīcija un 
attapība, – komercijā, diplomātijā utt.

Skaitlim 3 ir laba saskaņa ar skaitļiem 1, 5, 6, 9.

4
Stabils, nelokāms, solīds. Simboli – Jupiters 

un kvadrāts.
Iemieso četrus gadalaikus un četrus Aristoteļa 

elemetus. Četrinieks ir godīgs, izturīgs, pacietīgs, 
kārtīgs, pieklājīgs, prātīgs, uzticīgs; uz četrinieku 
var paļauties. Tiesa, kompānijā viņš nav jautrības 
uzturētājs, ar viņu nekāda līksmošanās nesanāk. 
Četrinieks pret dzīvi izturas nopietni un ar pilso-
nisko morāli nejoko. Ir tradicionāls. Mīl ģimenes 
dzīvi ar visām tās grūtībām un pienākumiem. 
Būdams metodisks, vienmēr pārdomā, kas 
darāms nakamajā dienā, un visu sīki izplāno. 
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Zodiaka zīmes un 
stihijas

Zodiaka zīmes izveidotas, pamatojoties uz 
planētu kustību. Gads sadalīts 12 ciklos, kat-
ram no tiem ir savs nosaukums, kas dots pēc 
figūras, kurai attiecīgajā mēnesī līdzinās spī-
dekļu izkārtojums debesjumā. Lai gan katras 
zīmes darbība ilgst mēnesi, šie cikli neatbilst 
kalendārajam mēnesim. Parasti cikls sākas ar 
20. datumu un turpinās līdz nākamā mēneša 
26. datumam. Zodiaka gads sākas 21. martā. 
Visas zodiaka zīmes atbilst kādai no četrām 
stihijām – Ugunij, Gaisam, Ūdenim, Zemei –  
un trīs īpašību veidiem, kas rāda, kā tieši zīme 
izpaužas. Izšķir kardinālās (galvenās), fiksētās 
(pastāvīgās) un mutablās (mainīgās) zīmes.

Kardinālās zīmes (Auns, Vēzis, Svari, Mežāzis) 
ir aktīvas. Šo zīmju cilvēkiem patīk uzsākt dar-
bus, viņi alkst kustības, rezultātu, progresa.

Fiksētās zīmes (Vērsis, Lauva, Skorpions, 
Ūdensvīrs) ir stabilas, un tām nepatīk pārmaiņas. 
Šajās zīmēs dzimušie ir stūrgalvīgi cilvēki, kas 
sīksti turas pie dzīves un var nest smagu nastu. 
Viņi iedziļinās lietu būtībā un noved iesāktos 
darbus līdz galam.
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Mutablās zīmes (Dvīņi, Jaunava, Strēlnieks, 
Zivis) zeļ un plaukst, kad notiek pārmaiņas. Šajās 
zīmēs dzimušie cilvēki ātri piemērojas jebkurai 
situācijai, ir ļoti komunikabli. Viņi bieži vien ir 
ziņkārīgi un atklāti, taču var būt arī svārstīgi un 
ne vienmēr tur doto vārdu.

Uguns stihija (Auns, Lauva, Strēlnieks)

Auns – nenodzēšama un nenoslāpstoša Uguns;
Lauva – mierīgi degoša, stabila Uguns;
Strēlnieks – mainīga Uguns, zibens, kas pēkšņi 
uzliesmo, bet tikpat ātri nodziest un pazūd.

Emocionālo Uguns zīmju pārstāvju uzvedība 
atbilst tīrajai un pirmatnējai Uguns stihijai. Būda-
mi aktīvās vīrišķās jan enerģijas nesēji, viņi veltī 
savu dzīvi pārveidei. Pēc rakstura ir karstasinīgi, 
temperamentīgi, izteikti seksuāli, iekarsīgi un 
impulsīvi; viņi ir attapīgi, prot ātri uztvert gal-
veno, tāpēc ar neiecietību izturas pret gariem 
paskaidrojumiem un dažkārt rīkojas pārsteidzīgi. 
Apkārtējos cilvēkus piesaista viņu dzīvīgais sil-
tums un aktivitāte. Šīs stihijas pārstāvji enerģiski 
pieņem lēmumus, ir dinamiski, mundri un opti-
mistiski, drošsirdīgi, rosīgi, darbīgi un pievilcīgi 
cilvēki. Parasti viņi ir veiksminieki, bet, ja ne, 
tad neveiksmes seko cita citai. Var izpausties 
arī viņu negatīvās iezīmes: nepacietība, tieksme 
komandēt, paviršība, pašpārliecinātība, ietiepība, 
pārgalvība un ātras dusmas.

Uguns stihijas pārstāvjiem vēlams dzīvot 
plašās, vēsās telpās ar kamīnu, kurā spoži liesmo 
uguns. Ir labi, ja darbs veicams vēsumā vai svaigā 
gaisā, jo šaurība un gaisa nepietiekamība iegrožo 
Uguni daudzās izpausmēs.

Arī draugi un partneri jāizvēlas no Uguns vai 
Gaisa stihijas – gaiss ir nepieciešams degšanai.
Uguns cilvēks ar Ūdens stihijas pārstāvi nav 
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Zodiaka horoskops

AUNS
(21. marts–20. aprīlis)

Auns ir dzimis līderis. Jūs viņu viegli pazīsiet 
pēc noteiktās gaitas, ciešā rokasspiediena un 
atklātā, uzticības pilnā acu skatiena. Auna zīmē 
dzimis cilvēks jau no pirmā brīža pārņems saru-
nā iniciatīvu un runās tikai par to, kas interesē 
viņu pašu, nevis jūs, – tāda nu ir viņa daba. 

Auns ir pirmā zīme visā zodiaka aplī un sim-
bolizē Dzīvību, visu sākumu pirmsākumu. Šīs 
zīmes raksturu var salīdzināt ar jaunpiedzimuša 
bērna uzvedību: pirmajā vietā visā izplatījumā ir 
viņa ″Es″. Visa pasaule griežas ap viņu, un tam 
tā arī jābūt. Nav brīnums, ka Auns var gluži vien-
kārši nepamanīt citu cilvēku vēlmes un vajadzī-
bas, taču pret savām viņš izturas ar dziļu rūpību. 
Auns uzskata par vajadzīgu pavēstīt par savām 
vēlmēm, pieprasot no līdzcilvēkiem un no paša 
Likteņa to, kas viņam, pēc viņa paša domām, 
likumīgi pienākas. Auna stils ir nemeklēt sarežģī-
tus ceļus, bet vēlamo iegūt ar visvienkāršākajiem 
paņēmieniem. 

Taču Auna egoismu un patmīlību daudzējādi 
piegludina viņam piemītošās bērnišķīgās iezī-
mes. Auns ir neliekuļots un patiesīgs, un vienmēr 
sagaida no citiem to pašu.
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Vispār attiecībās ar Aunu varat būt pārliecinā-
ti par kādu viņa nenovērtējami pozitīvu īpašību: 
viņš netur akmeni azotē un nevij jums aiz mugu-
ras viltīgas intrigas. Viņš viss ir jūsu priekšā kā uz 
delnas: ja viņu  jūsos kaut kas neapmierinās, viņš 
to skaidri pasacīs.

Nekautrēdamies teikt citiem acīs visu, ko viņš 
domā (bet tas ne vienmēr ir kaut kas patīkams), 
pats Auns kā jebkurš bērns sirdī vienmēr gaida 
atzinību, piekrišanas vārdus un uzslavu. Ar visu 
savu pašpārliecinātību, kas palaikam ir patiešām 
pārliecīga, viņš var ļoti slimīgi reaģēt uz viņam 
veltītu kritiku, turpretī uzslava un pat klaji glaimi 
spēj viņu spārnot.

Darbā Auns vienmēr tiecas ieņemt līderpozī-
cijas un sasniegt izvirzīto mērķi, bet ideālā – gūt 
atzinību un slavu, un nereti to arī panāk. Viņš ir 
patstāvīgs, enerģisks, prot uzņemties atbildību, 
bet neveiksmju periodos optimisms un ārkārtīgi 
lielā ticība saviem spēkiem neļauj viņam uz ilgu 
laiku nolaist rokas. Auns ir dzimis vadītājs, un 
viņam ir visas iespējas sasniegt visaugstākās 
virsotnes.

Neliekuļots un patiess, aktīvs un neatlaidīgs, 
drosmīgs un augstsirdīgs, Auns ir īstens līderis. 
Par spīti šķēršļiem, viņš ir gatavs doties uz priek-
šu, cērtot ceļu tiem, kas ies viņa pēdās. 

Auna stihija Uguns apveltī viņu ar optimis-
mu un kaismi. Viņa valdošā planēta kareivīgais 
Marss piešķir Auna raksturam izlēmību un ener-
ģiskumu.

Auna zīmē dzimis cilvēks ir optimists, tāpēc 
mazāk nekā citās zīmēs dzimušie ir pakļauts 
depresijai un hroniskām slimībām. Viņa vājās 
puses ir pārliecīgs dedzīgums un aktivitāte, kas 
var izpausties kā paaugstināts asinsspiediens, 
stipra saaukstēšanās, traumatisms, kas saistāms 
ar viņa spraigo dzīves ritmu. Bez tam Auna darba 
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entuziasms var sagraut viņa spēkus un nervu 
sistēmu, izraisot kuņģa čūlu un nervu darbības 
traucējumus. Tomēr Aunam vienmēr ir pie rokas 
vislabākās zāles pret visām slimībām – labs no-
skaņojums un pārliecība par uzvaru.

Padomi sievietei
Vai jūs no agrām dienām esat sapņojusi par 

kvēlu un kaislīgu mīlestību? Tad iegaumējiet: 
Auna zīmes vīrieši ir ne vien spēkpilni, bet arī 
apbrīnojami romantiski; iemīlējies Auns idealizēs 
savas kaisles objektu, uzceļot to uz neaizsniedza-
mi augsta pjedestāla. Tomēr neaizmirstiet: no 
jebkura pjedestāla var nokrist. Tā ka papūlieties 
neizgaisināt viņa romantiskos priekšstatus par 
jums.

Viņš jūs pārāk idealizē? Nu tad kļūstiet par 
šādu ideālu!  Ja jau Auns ir īsts vīrietis, tad arī 
jums jābūt īstai sievietei. Iesākumam ļaujiet 
viņam būt iniciatoram jūsu savstarpējās attie-
cībās! Nekas nespēj Auna zīmē dzimušu vīrieti 
tā atbaidīt kā sievietes uzmācība un pārliecīga 
aktivitāte.

Bez tam ne saskarsmē ar viņu, ne kopdzīvē 
nepieļaujiet nevīžību – arī mājās valkājiet gau-
mīgas drēbes, uz sejas uzlieciet tikko manāmu 
makijāžu, un lai jūsu acīs vienmēr degtu šķelmīga 
uguntiņa, tad Auna zīmē dzimušais vīrietis būs 
jūsu uz mūžu. Auns ir romantiķis un ideālists, 
kas jūs uzskata gandrīz vai par debesu būtni. Pat 
nevainīgs flirts (no jūsu viedokļa!) viņa klātbūtnē 
nav pieļaujams. Pēc tam jūs vairs nespēsiet satra-
kotajam Aunam pierādīt, ka vēlējāties tikai to, lai 
viņš kļūtu mazliet greizsirdīgs. Iegaumējiet, ka 
Auna jūtas jau tāpat ir dedzīgas, tām pārbaude 
nav vajadzīga. Arī no savas puses tiešais un at-
klātais Auna zīmē dzimušais vīrietis nekādi nav 
noskaņots uz neuzticību. Kamēr vien viņš jūsos 
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Ķīniešu horoskops

Ķīniešu horoskops ietver sevī visu Austru-
mu gudrību. Saskaņā ar leģendu to ir sastādījis 
pats Buda Debesu imperatora vadībā. Teiksma 
vēstī, ka reiz Buda savā dzimšanas dienā esot 
saaicinājis ciemos visus zvērus. Taču laiks bijis 
auksts, bet, lai uz svinībām nokļūtu, vajadzējis 
pārpeldēt platu upi, tāpēc pie Budas nonākuši 
tikai divpadsmit visneatlaidīgākie dzīvnieki: 
Žurka, Vērsis, Tīģeris, Trusis (Kaķis), Pūķis, 
Čūska, Zirgs, Kaza (Aita), Pērtiķis, Gailis, Suns 
un Cūka. Buda viņiem par to uzdāvinājis katram 
savu valdīšanas gadu – tieši tādā secībā, kādā 
viņi bija pilī ieradušies.

Ķīniešu gudrie apgalvoja, ka horoskops pēc 
cilvēka dzimšanas gada var pavēstīt visu par 
viņa raksturu, ievirzēm un spējām. Austrumu 
astrologi domāja, ka cilvēks, kurš sevi iepazinis, 
pats valda pār savu Likteni un pievelk veiksmi. 
No ķīniešu horoskopa katrs cilvēks var uzzināt, 
kādas ir viņa stiprās puses un kādi apslēptie ta-
lanti, ar kuru palīdzību var tikt uz priekšu dzīvē.

Ķīniešu horoskopā, tāpat kā zodiaka horosko-
pā, ir 12 zīmes. Ķīniešu horoskopā zīmes mainās 
tikai vienu reizi gadā, taču ķīniešu Jaunais gads 
nesakrīt ar eiropiešu Jauno gadu. Turklāt ķīniešu 
Jaunais gads sākas nevis kādā noteiktā datumā, 
bet tas ir slīdošs un saistīts ar saulstāvjiem un 
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Mēness fāzi. Līdz ar to neapstrīdams ir vienīgi 
tas, ka ķīniešu Jaunais gads iekrīt laikā no 20. 
janvāra līdz 20. februārim.

Tabulā norādīts, kādas ķīniešu kalendāra zī-
mes attiecināmas uz katru konkrēto gadu un pre-
cīzi kurā datumā iestājas ķīniešu Jaunais gads.

Ķīniešu kalendārs laikā no 1921. gada līdz  
2020. gadam

1921. gads:
8. februāris

Gailis

1941. gads:
27. janvāris

Čūska

1961. gads:
15. februāris

Vērsis

1981. gads:
5. februāris

Gailis

2001. gads:
24. janvāris

Čūska

1922. gads:
28. janvāris

Suns

1942. gads:
15. februāris

Zirgs

1962. gads:
5. februāris

Tīģeris

1982. gads:
25. janvāris

Suns

2002. gads:
12. februāris

Zirgs

1923. gads:
16. februāris

Cūka

1943. gads:
5. februāris

Kaza

1963. gads:
25. janvāris

Trusis

1983. gads:
13. februāris

Cūka

2003. gads:
1. februāris

Kaza

1924. gads:
5.februāris

Žurka

1944. gads:
25.janvāris

Pērtiķis

1964. gads:
13. februāris

Pūķis

1984. gads:
2. februāris

Žurka

2004. gads:
22. janvāris

Pērtiķis

1925. gads:
24. janvāris

Vērsis

1945. gads:
13. februāris

Gailis

1965. gads:
2. februāris

Čūska

1985. gads:
20. februāris

Vērsis

2005. gads:
9. februāris

Gailis

1926. gads:
13.februāris

Tīģeris

1946. gads:
2. februāris

Suns

1966. gads:
21. janvāris

Zirgs

1986. gads:
9. februāris

Tīģeris

2006. gads:
29. janvāris

Suns

1927. gads:
2. februāris

Trusis

1947. gads:
22. janvāris

Cūka

1967. gads:
9. februāris

Kaza

1987. gads:
29. janvāris

Trusis

2007. gads:
18. februāris

Cūka

1928. gads:
23. janvāris

Pūķis

1948. gads:
10. februāris

Žurka

1968. gads:
30. janvāris

Pērtiķis

1988. gads:
17. februāris

Pūķis

2008. gads:
7. februāris

Žurka

1929. gads:
10.februāris

Čūska

1949. gads:
29.janvāris

Vērsis

1969. gads:
17. februāris

Gailis

1989. gads:
6. februāris

Čūska

2009. gads:
26. janvāris

Vērsis

1930. gads:
30. janvāris

Zirgs

1950. gads:
17. februāris

Tīģeris

1970. gads:
6. februāris

Suns

1990. gads:
27. janvāris

Zirgs

2010. gads:
14. februāris

Tīģeris
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1931. gads:
17. februāris

Kaza

1951. gads:
6. februāris

Trusis

1971. gads:
27. janvāris

Cūka

1991. gads:
15. februāris

Kaza

2011. gads:
13. februāris

Trusis

1932. gads:
6. februāris

Pērtiķis

1952. gads:
27. janvāris

Pūķis

1972. gads:
15. februāris

Žurka

1992. gads:
4. februāris

Pērtiķis

2012. gads:
23. janvāris

Pūķis

1933. gads:
26. janvāris

Gailis

1953. gads:
14. februāris

Čūska

1973. gads:
3. februāris

Vērsis

1993. gads:
23. janvāris

Gailis

2013. gads:
10. februāris

Čūska

1934. gads:
14. februāris

Suns

1954. gads:
3. februāris

Zirgs

1974. gads:
23. janvāris

Tīģeris

1994. gads:
10. februāris

Suns

2014. gads:
31. janvāris

Zirgs

1935. gads:
4. februāris

Cūka

1955. gads:
24. janvāris

Kaza

1975. gads:
11. februāris

 Trusis

1995. gads:
31. janvāris

Cūka

2015. gads:
19. februāris

Kaza

1936. gads:
24. janvāris

Žurka

1956. gads:
12. februāris

Pērtiķis

1976. gads:
31. janvāris

Pūķis

1996. gads:
13. februāris

Žurka

2016. gads:
8. februāris

Pērtiķis

1937. gads:
11. februāris

Vērsis

1957. gads:
31. janvāris

Gailis

1977. gads:
18. februāris

Čūska

1997. gads:
7. februāris

Vērsis

2017. gads:
28. janvāris

Gailis

1938. gads:
31. janvāris

Tīģeris

1958. gads:
18. februāris

Suns

1978. gads:
7. februāris

Zirgs

1998. gads:
28. janvāris

Tīģeris

2018. gads:
16. februāris

Suns

1939. gads:
19. februāris

Trusis

1959. gads:
8. februāris

Cūka

1979. gads:
28. janvāris

Kaza

1999. gads:
16. februāris

Trusis

2019. gads:
5. februāris

Cūka

1940. gads:
8. februāris

Pūķis

1960. gads:
28. janvāris

Žurka

1980. gads:
16. februāris

Pērtiķis

2000. gads:
5. februāris

Pūķis

2020. gads:
25. janvāris

Žurka

ŽURKA
Žurkas gadi

l924, l936, 1948, 1960, l972, 1984, l996,  
2008, 2020

Žurkas gadā dzimis cilvēks savu panāks par 
katru cenu, un šajā ziņā viņam palīdzēs iedzim-
tais pievilcīgums.Viņš jūs apburs, jau iepazīs-
toties: viņš ir runātīgs, enerģisks un draudzīgs. 
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