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Katru dienu no jauna,
katru dienu kā pirmoreiz
elpot, mīlēt un smiet,
Un sevi kā dzietu
pret sauli un lietu dzīt atkal rīt
no jauna kā pirmoreiz.

V. Aizupe
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Lai solis turas plats,
Lai skatiens drošs un spītīgs.
Aiz gada gads, aiz gada gads, 
Un katrs – kā viens brīdis!

J. Osmanis

LAIMNESIS – cēlies no latviešu aplaimot.
SOLVITA  – cēlies no latīņu sol – saule + vita – 

dzīve, dzīvība.
SOLVIJA – atvasināts no Solveiga (islandiešu  

saal – upe + veig – skurbinoša dzira.
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Lai kopā sanākam un uzdziedam,
Lai balsis paceļam un dziesmas 
skandinam,
Jo caur to sirds un prāts ielīksmojas.

E. Dinsbergs

INDULIS – atvasināts no Indriķis (senaugšvācu 
heim – māja + richi – vara). 

IVO – atvasināts no Ivars (ebreju Joohānān –
Jahve ir apžēlojies).

IVA – atvasināts no Ieva (latviešu ieva).
IVIS – atvasināts no Ivo.
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Šovakar vējam
glāstoši pirksti
un zvaigznes mirdz silti
kā kamīna liesmas,
pie kura sildījos sapnī.

A. Skujiņa

MIERVALDIS – cēlies no latviešu miers + 
valdīt.

MIERVALDA – atvasināts no Miervaldis.
RINGOLDS – atvasināts no Reinholds 

(senaugšvācu ragin – likteņa lēmums +  
waltan – valdīt).
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Ieskats
numeroloģijā 

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 part-
neri ir 1. datumā dzimušie: līdzīgais tiecas pēc 
līdzīgā; kā arī 10., 19., 28. (ciparu summa ir 1; 
nullei gan ir nozīme; taču numeroloģiju tā neie-
tekmē); 4., 13., 22., 31. (ciparu summa ir 4) datu-
mā dzimušie.

NAIDĪGIE SKAITĻI. Neharmoniskas attiecī-
bas ar 2., 11., 20., 29. (ciparu summa ir 2); 6., 15., 
24. (ciparu summa ir 6); 7., 16., 25. (ciparu summa 
ir 7) datumā dzimušajiem.
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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 mīlestības 
pirmsākums ir prāts, un viņi neatzīst fizisko tuvī-
bu bez garīgās tuvības. Ja viņi ir apprecējušies ar 
cilvēku, kurš ir fiziski spēcīgāks un garīgi vājāks, 
tad piedzīvo vilšanos. Viņu spēks ir smadzenes, 
tāpēc viņiem nepieciešami tādi līdzgaitnieki, 
ar kuriem veidojas garīgais kontakts. Tā kā šie 
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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, autora-
tīvs, karjerists un stipras gribas cilvēks. Ja šāds 
cilvēks, līdz galam nepārdomājis, pieņem lēmu-
mu, tas var būt kļūdains, tomēr viņš stūrgalvīgi 
neatkāpsies no izraudzītā ceļa. Būdams ietek-
mīgs, varens un valdonīgs, viņš gūst panākumus. 
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. Skaitlis 1 labi 
sadzīvo ar skaitli 3, kas ir ļoti pievilcīgs (viņi 
labi saprot viens otru), ar skaitli 5, kas pārstāv 
avantūrismu, ar skaitli 6, kas pārstāv paklausību, 
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 uto-
pijās. Pateicoties iedzimtajām dotībām, viņš var 
būt emocionāls un ātri uzbudināms, partnerim 
jāuzmanās, lai neaizskartu viņa jūtas.
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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 da-
rāms nakamajā dienā, un visu sīki izplāno. Vese-
lais saprāts ļauj izvairīties no dažādām lamatām 
un intrigām, taču tajā pašā laikā traucē ātri vir-
zīties uz priekšu. Visaugstāk vērtē pamatīgumu, 
stabilitāti un drošumu. Lai gan šāds cilvēks ir 
gauss domātājs, taču apveltīts ar dotībām, spēj 
gūt panākumus darbā, īpaši labs profesijās, kur 
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nepieciešama precizitāte, sistemātiskums un 
vērīgums.

Skaitlis 4 – apdomīgs, prātīgs skaitlis – labprāt 
sadarbojas ar citiem, it sevišķi ar skaitļiem 2, 7 un 8.

5
Riskētājs, avantūrists. Simboli – Merkurs un 

karavela.
Piecnieks vienmēr riskē, mīl piedzīvojumus, 

pārmaiņas, tiecas iegūt daudzveidīgu dzīves pie-
redzi. Bieži iekuļas skandālos. Pēc dabas būdams 
avantūrists, viņš ir disponēts uz liela mēroga 
pasākumiem un jaunām idejām. Piecnieks ir re-
volucionārs. Viņš nelaiž garām iespēju paceļot, 
visur iejaucas un parasti viegli apgūst valodas. 
Piecnieks mīl dzīvi, viņam ir daudz draugu, 
un tas viņu labā var daudz ko izdarīt, taču pats 
padomus neuzklausa, tādējādi sarūgtinādams 
draugus. Viņš spēj bez šaubīšanās mainīt dzīves-
veidu, stāvokli, saraut saites ar pagātni, iet pilnīgi 
jaunā virzienā, nebaidās sākt visu no nulles.

Piecnieks ir piemērots visām tām profesijām, 
kas saistītas ar risku.

Intuitīvi piecnieks tiecas pēc emocionāli ba-
gātiem tipiem. Tas labi sadzīvo ar skaitļiem 1, 3, 
6 un 9.

6
Visai maigs, pakļāvīgs. Simboli – Venera un 

varavīksnes sešas krāsas.
Sešnieks ir ļoti pievilcīgs un harmonisks. Mīl 

visu skaisto, ir jūtīgs, sentimentāls un altruistisks. 
Mīl bērnus, dzīvniekus, dabu, laukus, puķes. Ir 
jautrs, dzīvīgs, maigs, saticīgs. Vienmēr patiess, 
pat melojot. Viņam nepieciešama uzmanība, 
gādība, maigums. Sešnieku var nosodīt un tajā 
pašā laikā nevar neatzīt tā godīgumu, godprātību 
un cieņpilno izturēšanos. Viņš necieš dažādus 
″atgadījumus″, un savu daudzo draugu vidū 
cenšas uztuēt mieru un saskaņu. Ir viesmīlīgs, 
mājas iekārtojumā izpaužas laba gaume. Būdams 
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izsmalcināts, slimīgi nedrošs un ietekmēm pa-
kļauts, sešnieks parasti piekrīt tam, kurš runā 
ar viņu pēdējais. Reizēm jūtīgums kļūst pārspī-
lēts, liekuļots, raudulīgs. Sešnieks var būt labs 
mākslinieks, aktieris, un lieli panākumi šajā jomā 
izpaliek vienīgi godkāres trūkuma dēļ. Var izvir-
zīties arī politikā, ja ir jau populāra personība. 
Ļoti emocionālais sešnieks harmonē ar skaitļiem 
1, 3, 5 un 9.

7
Noslēpumainība. Simboli – Saturns un sep-

tiņas planētas, vēl septiņi pakalni, uz kuriem  
atrodas Roma, septiņas nedēļas dienas. Tas ir 
maģisks skaitlis, kas apvieno dzejiskumu un 
noslēpumu. Ar Saturna palīdzību septiņnieks 
sasaista pasauli un tās atspoguļojumu (pasauli 
un priekšstatus par to, matēriju un garu). Septiņ-
niekam ir radošs domāšanas veids un universālas 
zināšanas. Tam klāt vēl nāk ļoti spēcīga intuīcija 
un radošā iztēle. Tas viss kopā nodrošina vis-
lielākos panākumus. Septiņnieks ir intraverts, 
sevī koncentrējies, mazrunīgs un ļoti atturīgs, 
meklē vietulību. Gars stiprs, kritisks. Ienīst vidu-
vējību, bez īpašas iedziļināšanās pārmet citiem 
vulgāras domas un rīcību. Septiņnieks lidinās 
augstās sfērās, domā lielās kategorijās. Ikdienas 
dzīves sīkumi un materiālās vajadzības viņam 
ir nepanesamas lietas. Komforts septiņniekam 
ir obligāts; viņš ir folozofs, domātājs, kas dzīvo 
savā ziloņkaula tronī tālu prom no pasaules. 
Vispiemērotākās ir profesijas, kur nepieciešama 
inteliģence un domāšana. Skaitlis 7 harmonē ar 
skaitļiem 2, 6 un 9, labi satiek ar skaitļiem 1 un 4.

8
Nauda, kapitāls. Simboli – Urāns un četri 

līdzsvari.
Astoņnieks ir materiālās labklājības skaitlis. 

Viņš nekad nesapņo, maz prāto. Viņš darbojas. 
Nekas nespēj traucēt viņam gūt panākumus; 
šķēršļus, kuriem astoņnieks nevar pārlēkt pāri, 
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tas satriec. Stiprajam, spēcīgajam, varenajam, 
veselībā starojošajam astoņniekam ir daudz drau-
gu. Astoņnieks – tā ir panākumu ķīla. Šis skaitlis 
ir ārkārtīgi aktīvs, vienlaikus spēj pievērsties 
vairākiem darbiem. Nekad neaizraujas ar himē-
riskām idejām. Viņam ir lieliska atmiņa un spēja 
izturēt visus pārbaudījumus. Astoņniekam rak-
sturīgs liels gribasspēks, ikvienu lietu viņš noved 
līdz galam. Pret apkārtējiem ļoti prasīgs, eksplua-
tē padotos, tuviniekus un visus, ar kuriem kopā 
dzīvo. Astoņniekam ir nodrošināti panākumi 
biznesā, rūpniecībā, politikā. Naudas pelnīšanā 
viņš nav skrupulozs. Laba saskaņa ar skaitli 2, jo 
astoņniekam patīk tam piemītošā līdzsvarotība, 
kā arī skaitļiem 4 un 7.

9
Ģēnijs. Simbols – Neptūns.
Devītnieks pārstāv spēku un varenību. Patei-

coties savam magnētismam, viņam ir universāla 
ietekme. Skaitļa 9 cilvēki bieži vien ir ģēniji, katrā 
ziņā – spilgtas individualitātes. Viņi ir ļoti gudri, 
radošas enerģijas pārpilni. Šie cilvēki var visu 
iekārot, visu izmēģināt un visu ko uzsākt, taču 
arvien gribēs vēl vairāk, jo ir godkāri. Cildeno, 
labsirdīgo, augstsirdīgo, altruistisko devītnieku 
parasti pavada veiksme, taču viņš var kļūt arī 
augstprātīgs, rupjš, iedomīgs un nodoties tikai 
sev. Ja devītnieks nesāks pārāk jūsmot par sevi 
un pārlieku zemu nevērtēs citu talantus, viņš 
gūs panākumus izraudzītajā jomā, vienalga, 
vai tā būtu māksla vai zinātne, rūpniecība vai 
komercdarbība. Emocionālajam skaitlim 9 patīk 
skaitlis 1, to parasti valdzina skaitlis 3, bet cieša 
sadarbība saista ar skaitli 5.

Skaitļi ikdienas dzīvē

Numeroloģijā katrai dienai – tāpat kā dzim-
šanas dienas skaitlim un vārda skaitlim – ir savs 
vibrējošs skaitlis.
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Ņemsim dzimšanas dienas skaitli, piemēram, 
1946. gada 5. marts. Summa ir 28=10=1); pēc tam 
ņemam cilvēka vārda skaitli (...6) un vēl ņemam 
attiecīgās dienas skaitli (teiksim, 1972. gada 
26.decembris. Summa ir 30=3). Tos visus saskai-
tām (1+6+3=10=1) un iegūstam izejas skaitli l.

Tad aplūkosim šādu tabulu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1. Diena, kad veicamas noteiktas, tiešas darbī-
bas, kas vērstas uz vienu mērķi. Laiks, kad neka-
vējoties un efektīvi var risināt jebkuru problēmu. 
Laba diena jaunu praktisku lietu uzsākšanai, 
īpaši līgumu slēgšanai, manipulācijām ar nota-
riāliem dokumentiem, juridisku lietu kārtošanai, 
kā arī vienkārša, ātri risināma plāna īstenošanai. 
Šī diena paver lielākas iespējas.

2. Diena piemērota plānošanai un tādu pro-
blēmu novērtēšanai, kas neprasa tiešu un neat-
liekamu rīcību. Visām iespējamām grūtībām var 
nākt klāt arī nedrošums. Tā ir kontrastu diena: vai 
nu labi sākas un slikti beidzas, vai, gluži otrādi, 
slikti sākas un labi beidzas. Šajā dienā ieteicams 
atturēties no aktīvas darbošanās un ļaut darboties 
citiem, izņemot tos gadījumus, kad jūsu darbs 
paver iespēju to darīt bez satraukuma un bažām, 
sniegdams patiesu gandarījumu.

3. Diena piemērota dažādām aktivitātēm un 
sen aizsāktu darbu pabeigšanai. Biznesa lietu 
kārtošanai jāmijas ar atpūtu. Šī ir laba diena 
jaunu projektu uzsākšanai, aktīvai sadarbībai 
un līdzautorībai, taču nedrīkst koncentrēties uz 
vienu mērķi. Šajā dienā nedrīkst nodarīt ļaunu 
citiem, nedrīkst likt citiem spieķi riteņos. Kopīga 
ātra un draudzīga rīcība nodrošinās visgrūtāko 
uzdevumu pareizu atrisināšanu. Šī diena ir ļoti 
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piemērota, lai organizētu dažādas tikšanās, īpaši 
komerciāla rakstura tikšanās, kā arī lai dotos 
izbraukumos un ceļojumos, izklaidētos un jautri 
pavadītu laiku.

4. Diena piemērota ierasto darbu veikšanai un 
nelielu darbu pabeigšanai. Pats labākais ir palikt 
mājās un rūpīgi pārdomāt ideju, kas pašam būs 
arī jāīsteno. Jāatsakās no jebkādas izklaidēšanās! 
Tā ir darbam veltīta diena. Nevajadzētu uzsākt 
nopietnas lietas un nodarboties ar spekulāciju. 
Abos gadījumos tas būtu gluži veltīgi.

5. Pēkšņu un negaidītu notikumu diena, pilna 
enerģijas, satraukumu un piedzīvojumu. Riskē-
jiet tikai tad, ja esat pārliecināts, ka iecerētais ir 
reāls un jūsu uzmanības vērts. Pie jauna projekta 
ķerieties klāt, kad esat drošs, ka tam ir stingrs 
pamats, ka šis projekts ir nepieciešams. Ceļojumā 
dodieties tikai tad, ja tā mērķis ir cildens. Šajā die-
nā var atnākt ilgi gaidītie panākumi, sen iesāktie 
darbi dos labus rezultātus.

6. Labas gribas un savstarpējas saprašanās, 
harmonijas, komforta un atraisītas izturēšanās 
diena. Atsakieties no ātras un kategoriskas rīcī-
bas, nepārdomātiem lēmumiem, neuzsāciet jau-
nus darbus, nepieņemiet izaicinājumu. Šī diena 
ir piemērota saimniecības darbiem, konferencēm, 
sapulcēm; šajā dienā vajadzētu tikties ar drau-
giem, domubiedriem, tuviniekiem un radiem; 
lietderīgi būtu to veltīt diplomātiskajām misijām 
bez konfliktsituācijām. Taču šajā dienā jebkura 
nedrošība var izraisīt postošas sekas, bet jebkurš 
risks var kļūt nāvējošs. Tā var būt ilgi un rūpīgi 
plānotu un gatavotu pasākumu kulminācijas 
diena.

7. Diena labvēlīga pārdomām, mācībām un  
jaunatklājumiem, izgudrojumiem vai to oficiālai 
atzīšanai, kā arī visu veidu un žanru mākslai. 
Šajā dienā ir labi pabeigt iesāktos darbus, saņemt 
padomus un ieteikumus. Tai piemītošais noslē-
pumainības faktors var veicināt priekšnojautas  
piepildīšanos attiecībā uz kādu svarīgu lietu vai 
darbu, vai notikumu. Dažkārt tā ir laimes diena.
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8. Lielu un nozīmīgu darbu diena, kad strauji 
notikumi vainagojas ar labvēlīgiem rezultātiem, 
kad ātri un viegli tiek pieņemti svarīgi lēmumi, 
kad finansiālie darījumi un kapitālieguldījumi 
atnes lielu peļņu, kad vērienīgs mērķis prasa sīko 
organizāciju apvienošanu trestos, koncernos, 
asociācijās un federācijās.

9. Sasniegumu diena. Piemērota perspektīvu 
pasākumu uzsākšanai, nozīmīgu plānu paziņo-
šanai, sakaru un kontaktu nostiprināšanai. Tā ir 
personiskā triumfa, piepildītas godkāres diena, 
īpaši literatūras un mākslas pasaules cilvēkiem, 
labvēlīga diena komercdarījumiem un finanšu 
operācijām.
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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.

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.
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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.

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 
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Tīģeris
Tīģera gadi

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 
2010

Tīģera gadā dzimis cilvēks ir līderis un 
dumpinieks. Visiem citiem saistoši noteikumi 
uz viņu neattiecas. Tīģeris dzīvo pēc saviem 
likumiem.

Tīģeri var atpazīt pēc straujām kustībām, at-
klātā skatiena un pievilcības. Viņa idejas ir tik 
interesantas, bet vārdi tik patiesi un dedzīgi, ka 
parasti viņam nav grūti ar savu entuziasmu ap-
lipināt arī citus cilvēkus. Tāpēc viņš nereti kļūst 
par kāda pasākuma vai ieceres idejisko vadītāju, 
viņam labi padodas organizēt cilvēkus jaunam 
projektam vai ievilkt jaunā avantūrā.

Līdzcilvēkiem tikai nevajadzētu aizmirst, ka 
pats Tīģeris lāgā neatšķir, kāda starpība ir starp 
projektu un avantūru. Parasti risks rodas no tā, ka 
Tīģeris savos projektos iet uz visu banku, lai galu 
galā saņemtu visu vai neko: Tīģerim ar viņam 
piemītošo maksimālismu un dziļo ticību saviem 
spēkiem tas šķiet normāli un pieļaujami.  

Tīģera individualitāte izpaužas arī tādējādi, ka 
reizēm viņu spēji pārņem kāda neatvairāma ide-
ja vai emocija, bet pēc kāda laika tā ir aizmirsta. 
Pats Tīģeris laikam gan vairāk par visiem citiem 
cieš no sava smagā, nepadevīgā un straujā rak-
stura. It sevišķi tas izpaužas mīlestībā: Tīģeris ar 
savu kaisli, neliekuļoto atklātību un vētraino jūtu 
izpausmi spēj izredzēto izbiedēt, tādējādi ciešot 
mīlestībā fiasko. Ja tomēr tā nenotiek, Tīģera ģi-
menes dzīve veidojas, apbrīnojami dziļu jūtu pie-
strāvota. 

Tīģera tiešums robežojas ar skaudrumu, un 
tas spēj apvainot, bet neprasme pakļauties sagādā 
ne mazumu problēmu dzīvē un darbā. Pēc dabas 
būdams taisnīgs, Tīģeris to pašu gaida arī no ci-
tiem, taču līdzcilvēki ir spējīgi viņa uzticēšanos 
izmantot savtīgās interesēs. 
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