


  

KAD un KĀ sagaidīt DZIMŠANAS DIENU, lai saskaņā ar sevi

nodzīvotu nākamo gadu

Ikvienam cilvēkam viņa individuālais gads sākas līdz ar viņa dzimšanas dienu.

Simboliski: debesu centrālais spīdeklis - Saule -cilvēka dzimšanas horoskopā nonāk

savā izejas punktā.

Katru gadu simboliskā dzimšanas diena jeb diena, kad Saule veicot kustību cauri

visām zodiaka zīmēm atgriežas tieši tajā grādā, minūtē un sekundē, kāda bijusi Tavā

dzimšanas brīdī, var atšķirties no kalendārā datuma.

Šā gada "dzimšanas diena" un sekojošās 11 dienas (kopā - 12 dienas) ir nozīmīgi laika

sprīži, kuru pareiza izpratne un prasmīga īstenošana var padarīt Tavu dzīvi

harmoniskāku līdz pat nākamajai dzimšanas dienai. Tātad, harmoniski nodzīvotas 12

dienas, kā atskaites punktu un pirmo dienu ņemot astroloģiski precīzu šāgada

dzimšanas dienu, atstās iespaidu uz visu gadu, 12 mēnešiem, 365 dienām. Tie atbildīs

šo 12 dienu patiesajam garam un katrs no tiem simboliski atbildīs sekojošiem 12

mēnešiem: 1. diena - 1. mēnesim, 2. diena - 2. mēnesim, utt..

Tas notiks tā šā vai tā, gribēsi to vai nē. Manuprāt, labāk šīs zināšanas sekmīgi

izmantot. Te tad arī vietā būtu teiciens: "Katrs pats savs laimes kalējs".

Par pamatu ņemtie dzimšanas dati: 1. marts, 1907. gads, piektdiena, plkst. 03.05,

Rīga, Latvija

Aktuālā dzimšanas diena: 27. februāris, 2013. gads, trešdiena, plkst. 19.59, Rīga,

Latvija

 

 

CENTRĀLĀS GADA TĒMAS ASTROLOĢISKI

Saule Solārā horoskopa 5. mājā

Saule astroloģiskajā simbolismā norāda uz personības kodolu, rakstura centru un tā svarīgākajām

izpausmes iespējām. Atkarībā no novietojuma solārā horoskopa mājā, nosakāms, kādā sfērā personība

spēj veiksmīgāk realizēt visu savu potenciālu. 

Tēmas un iespējas gada griezumā

(no izvēlētajai dzimšanas dienai līdz nākamajai dzimšanas dienai):

Bērni. Radošās pašizpausmes. Mīlestība. Hobiji.

Parādās lielāka mērķtiecība, egoisms, azartiskums, vēlme uzņemties risku, kā arī

palielināta jutekliskā, erotiskā uztvere. Cilvēks ir patīkams sabiedrībai.

Spēcīga mīlestība attiecībās. Palielinās radošā enerģija, uzņēmība un spiediens, lai
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sasniegtu mērķus.

Šāds Saules stāvoklis, galvenokārt, ir izdevīgs jaunradei un radīšanai, mākslas karjeras

veidošanai un uzvarām sportā. Iespējama bērna ieņemšana vai dzimšana.

Uzplaukst sabiedriskā dzīve, kultūras pasākumu apmeklēšana.

Mēness Solārā horoskopa 12. mājā

Mēness astroloģiskajā simbolismā atbild par cilvēka pielāgošanās spējām noteiktai videi, par emociju

nokrāsu, par jūtu pasauli un mīlestību, par pārmaiņām un emocionālo (ne)piepildījumu tajās dzīves sfērās,

kurās tas konkrēta indivīda horoskopā nokļuvis. 

Emociju un jūtu pasauli uzrunājoša gada tematika

(no izvēlētās dzimšanas dienai līdz nākamajai dzimšanas dienai):

Gads piesātināts ar pārdzīvojumiem, ar nepatīkamām un neizprotamām bažām. Var

norādīt par rūpēm un neapmierinātību dēļ sievietes, īpaši vīrietim. Par iemeslu tam var

būt laulības pārkāpšana.

Iespējama sadursme ar noziedzīgiem elementiem. Var tikt aizturēts, tādēļ jāvairās no

likuma pārkāpumiem.

Persona ir neaizsargāta pret ienaidniekiem. To ieskauj naidīgums.

Iespējama vispārēja veselības pasliktināšanās, apkārtējo cilvēku intrigas, konflikti

ģimenē. Gads nav labvēlīgs ceļošanai, tirdzniecībai un reklāmas kampaņām.

Emocionālā absolūtisma bezgalīgas mīlestības un skaistuma meklējumi, misticisms,

uzņēmība, iejūtība, līdzjūtība, radoša iztēle, fantāzija.

Došanās uz ļoti tālām zemēm, garīguma un vientulības meklējumi, garīgas prakses,

kristības un iesvētības, ziedojumi pamestajiem, cietējiem, adopcija, slepena mīlas

dzīve. Deju nodarbības, joga, reiki, nodošanās mūzikai var pavērt jaunas iespējas un

samazināt riskus. Glābējs vai moceklis.
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CENTRĀLĀS GADA TĒMAS NUMEROLOĢISKI

Numeroloģiskais 2013. gads

Pirmais gads deviņu gadu ciklā

Neatkarības un drosmes laiks. Šogad lielākā prasme ir nebaidīties pielietot visu, par ko esi sapņojis. Ko

sēsi, to audzēsi nākamos deviņus gadus. Aktīvi izstrādā plānus, izvirzi idejas, paredzi pārmaiņas.

Koncentrējaties uz savām personīgajām idejām.  Paļaujies tikai uz sevi un saviem spēkiem. Nāks jauni

cilvēki, jaunas iepazīšanās. Esi nekaunīgs, tiešs un taisnīgs pret sevi. Iemācieties būt atvērts pret

apkārtējo pasauli. Vajadzētu pilnveidot sevi. Vari mainīt imidžu. Gada krāsa - sarkanā. 

Janvārī sajutīsi lielu vēlēšanos virzīties uz priekšu, darboties, nekavējoši rīkoties. Žēl,

ka sīkas nepilnības bremzēs kustību. Vēlams nesteigties un atslābināties. Sastapsi arī

vilcināšanos no citu cilvēku puses. Tavs uzdevums ir stiprināt partnerattiecības.

Februāris būs ļoti radošs mēnesis. Labvēlīgs laiks savstarpēji izdevīgu kontaktu

uzturēšanai. Vēlams iepazīties ar jauniem draugiem. Īsi ceļojumi. Jo vairāk dalīsies ar

idejām, jo vairāk tās nāks klāt. Iztērēsiet vairāk naudas nekā parasti, bet ar prieku.

Martā ne no šā, ne no tā panākumi sāks buksēt. Izturies uzmanīgi pret visa veida

pārbaudēm un atskaitēm. Individuālais eksāmenu laiks. Dzīves šķēršļiem nemet

līkumu, bet pārvari vienu pēc otra. Darba mēnesis.

Aprīlī atklāsies, ka visi ceļi ved uz Tavu mērķi. Un visi tik vilinoši.... Gribēsi izmēģināt

visus, bet neaizmirsti sākotnējos mērķus.  Labs laiks uz vēl nebijušu vietu. Krāj

iespaidus, iepazīsties ar cilvēkiem, viņi Tev noderēs.

Maijā jāsamazina dzīves temps. Svarīgi paskatīties, ko dari un kā dari. Svarīgi, lai

darbi ietu pie sirds. Pievērs uzmanību tuviniekiem. Labs mēnesis, lai nodibinātu

ģimeni. Pievērs uzmanību cilvēkam, ar kuru iepazīsies, iespējams, viņš ir tas īstais....

Jūnija svelmē jāpadomā, kam velti savu laiku. Izanalizē vājas vietas savā dzīvē, 

biznesā. Vēlams pabūt vienatnē. Radīsies jautājumi - meklē atbildes. Aizej uz baznīcu

vai svētnīcu. Uzkrājiet enerģiju pirms jūlija darba dunas.

Jūlijā redzēsi iesākto darbu rezultātus. Tavs magnētisms pievilks cilvēkus, naudu un

enerģijas. Iespējas pakāpties pa karjeras kāpnēm. Ja piedāvā vadītāja amatu,

neatsakieties. Piedalies sacensībās, konkurences cīņā. No Tavas šā mēneša aktivitātes

ir atkarīga karjera.

Augusts - atvaļinājuma mēnesis, kad vari pavāļāties un apdomāt, kas Tev ir

vajadzīgs, no kā vari atteikties. Pabeidz aizsāktus projektiņus. Varbūt Tava palīdzība ir

vajadzīga kādam vājākam un neaizsargātam, “mazajiem brāļiem”...  Būs nedaudz

skumji, bet tā tik tāda ieelpa pirms daudzsološas izelpas. 

Septembris raisīs ļoti satraucošas un aktivitāti modinošas vibrācijas. Parādīsies daudz

negaidītu iespēju. Jutīsi, ka Tavā dzīvē kaut kas mainās. Rīkojies. Jākustas un kaut kas

svarīgs jāaizsāk. Pietiks enerģijas nelieliem izrāvieniem. Par rezultātiem vēl pāragri

baiļoties.
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Jūlijs ir visu nokalpojušo attiecību, darbu un projektu nobeigšanas laiks. Ja negribi

saraut personīgas attiecības, dodies atvaļinājumā viens pats. Būs laiks padomāt,

ieraudzīsi situāciju citā gaisotnē. Paskaties uz sevi no putna lidojuma.  

Augustā Tavā dzīvē var iesākties kaut kas jauns. Lai tas īstenotos vajadzēs

sadarboties ar kādu cilvēku. Rezultātā Tu atrisināsi problēmu vai izkustināsi no vietas

nepadarītās lietas. Ja kādu aizvainosi, parādā nepaliks, pateiks visu ko domā. Labs

laiks parakstīt līgumus, kontraktus.

Septembris. Nevarēsi atrast motivāciju jelkādai rīcībai. Tikai pacietību. Paņem

atvaļinājumu. Ja tas nav izdarāms, iestāsti sev, ka steigai nav pamata. Labs laiks

uzkrāt informāciju, jo īpaši par tēmu: kā atrast partneri?

Izrādīsies, ka oktobris čum un mudž no oriģinālām idejām. Tēriņu griesti strauji

pieaugs, dzīve metīs jautrus līkločus tā, ka ienākumi var netikt līdzi straujajam

tempam. Kultūras baudīšana dos vajadzīgo lādiņu ikdienas ritumam. 

Novembrī lielas godalgas nesaņemsi. Pārliec daļu pienākumu uz citu pleciem, citādi

pašu apkraus kā nastu nesēju ēzeli. Ja gūsi gandarījumu no paveiktajiem darbiņiem,

uzskati, ka esi ielicis lielu kapitālu nākotnes ienākumiem. Pie izdevības izmanto iespēju

atvilkt elpu. 

Gada noslēgums paies kā karuselī, tīksmi pavadot laiku jauku cilvēku kompānijā.

Pavēro uzmanīgi, kādu lomu katram no viņiem atvēlēt. Starp viņiem ir arī nopietni

sadarbības partneri. Vari ieplānot tālāku izbraukumu.
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12 DIENU PLĀNS

Ieteiktu visās 12 dienās notiekošo pierakstīt un pavērot kā katra no šīm dienām

izspēlējas attiecīgajā mēnesī. Sapratīsiet, ka lielus pasākumus, piemēram, ceļojumu

ērtāk ir plānot, ievērojot savu ciklu, kas izriet no TAVA individuālā mēnešu skaitījuma.

Turpmāko 12 mēnešu enerģētika būs atbilstīga šo no dzimšanas dienu skaitīto 12

dienu notikumiem un enerģētikai.

Pratīsim saskatīt acīmredzamo un izmantot to! Tad arī nebūs rūgtas vilšanās.

Šā gada dzimšanas dienā un tai sekojošās 11 dienās (ik pēc 24 stundām), būtu

jāievēro pavisam vienkārši domāšanas un uzvedības principi, ko simboliski atspoguļo

katra no 12 zodiaka zīmēm.

Visus pasākumus īstenojiet ar harmoniju sevī, nesaspringti un dabiski.

Dienas simbolisms jeb kā dzīvot harmoniski.

Centies pēc iespējas vairāk domāt, runāt un darīt atbilstoši dienas simbolismam.

 1. diena - Dzimšanas diena. DAUDZ LAIMES! :) 

Sākas trešdiena, 2013.gada 27. februāris plkst. 19:59 

 Dienu pavadi kā Auns

  Dienas notikumi atspoguļosies no 2013. gada 27. februāris, trešdiena līdz 2013. gada marts    

 Atslēgvārdi:  esmu, izpaužos, iesaku,

apgalvoju, aizsvilstos, aizrauju, vedu.

  Piedzīvotais un Tavi novērojumi: 

 Darbības:  veltu laiku sev, nekautrējoties

no veselīga egoisma; atļaujies vairāk nekā

parasti spēju; ļauju citiem sarīkot sev

svinības.
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 12. diena  

 Sākas svētdiena, 2013.gada 10. marts plkst. 19:59 

 

 Pavadi kā Zivis

  Dienas notikumi atspoguļosies no 2014. gada 27. janvāris, pirmdiena līdz 2014. gada februāris    

 Atslēgvārdi:  dievnams, slēgta tipa

iestādes, labdarība, joga, ūdens, intrigas,

fantāzija, dzeja, romantika, dejas, mūzika,

alkohols-atkarība, Mīlestība, mistika,

sapņi, liktenis, kino, vientulība, izolācija.

  Piedzīvotais un Tavi novērojumi: 

 Darbības:  ievēroju baušļus, emocionālā

absolūtisma, bezgalīgas mīlestības un

skaistuma meklējumi, iejūtība, līdzjūtība,

radoša iztēle, fantāzija, mākslinieciskas

izpausmes, izbaudu vientulību, palasu

psiholoģijas/astroloģijas/ezeotērikas

grāmatas, palīdzu trūkumcietējam,

 neatsaku palīdzību lūdzējam, ziedoju,

(sa)vienoju, saplūstu, apjēdzu, secinu,

sintezēju.

 

Lai izdodas!

Tavs astrologs Kristaps Baņķis 

    +371 26 31 31 34

kristaps.bankis@astrologi.lv

http://www.astrologi.lv    
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