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UgUns 
Pērtiķa 

gads

ZVaigŽŅU ceļvedis

teksts: 
Kristaps Baņķis, 

sertificēts astrologs, 
numerologs, 

superhoroskopi.lv 
projekta autors

Vizītkarte 
Kristaps Baņķis ir 

sertificēts astrologs, 
superhoroskopi.lv, 
astrobizness.lv, as-

trosports.lv, astrolo-
gi.lv un populārā 

Mēness, Saules ka-
lendāra veidotājs. 

Sertificēts numero-
logs, numerologi.lv 
radītājs un pirmais 

Latvijas Numerologu 
biedrības vadītājs. 

Jau devīto gadu tiks 
izdots sienas kalen-
dārs «Tavs Mēness 
kalendārs». Visi sa-
sniegumi vienkopus 
atrodami www.e-gu-
ru.lv. Divpadsmit ga-
du ilgā «Lauku Avī-

zes» žurnālista 
pieredze palīdzējusi 
padarīt populāru če-
ku dedzināšanu, čika 

un dižčika laikus, 
Mēness kalendāru 

u.c. 

Saskaņā ar Austrumu horoskopu 
2016. gads ir Uguns Pērtiķa gads, 
kas sāksies 2016. gada 8. februārī 

un ilgs līdz 2017. gada 
27. janvārim.

Lai saprastu, kāds 
gaidāms nākamais 

gads, jāiepazīst Pērtiķis.

Kvalitāte: viltība.
l No visām zīmēm Pērtiķim ir nenosvērtākais raksturs.
l Pērtiķis bieži ir sabiedrības dvēsele, apveltīts ar labu 

humora izjūtu, sabiedrisks un rada iespaidu, ka labi 
satiek ar visiem. Taču šī saskaņa ir mānīga. Pērtiķis ir 
savtīgs, un, lai gan viņš ir laipns un pat pakalpīgs, 
zem tā var slēpties nicinājums pret citiem cilvēkiem. 
Pērtiķis uzskata, ka ir pārāks par citiem. Viņš ir arī 
ļoti godkārīgs.

l Pērtiķis ir intelektuālis, viņam piemīt milzīga tieksme 
pēc zināšanām, viņš zina bezgala daudz, vienmēr ir 
informēts par visu, kas notiek pasaulē. Pērtiķim ir la-
ba izglītība un lieliska atmiņa, kas dod iespēju atce-
rēties vissīkākās detaļas redzētajam, lasītajam vai 
dzirdētajam. 

l Pērtiķis ir ļoti atjautīgs un spēj pārsteidzoši ātri atri-
sināt visgrūtākās problēmas. Gadījumā, ja problēmas 
neizdodas atrisināt uzreiz, tad, tikko uzsācis, met 
tām mieru.

l Pērtiķim ir daudz veselā saprāta un apbrīnojama iz-
manība cilvēku piemuļķošanā. 

l Pērtiķis ir viltīgs un vienmēr prot izgrozīties no vis-
grūtākās situācijas.

l Neatkarīgs, pēc dabas — individuālists. Pērtiķim ne-
ko nedrīkst uzspiest vai iestāstīt — pats izraugās sa-
vu variantu. 

l Ļoti izveicīgs plaša vēriena pasākumos, viltīgs finan-
šu darījumos un lielisks darbinieks visās jomās, kur 
jābūt apķērīgam un lietpratīgam. 

kas 
gaidāms 
UgUns 
Pērtiķa 
gadā
Neprognozējams gads, 
kad nekas nenotiek pēc 
plāna. Veiksies tikai ap-
ķērīgajiem. Daudz jau-
nu ideju, labi veiksies 
sarunās.
Lai mazinātu stresu, ne-
pieciešams ļauties 
straumei un ļaut lietām 
notikt tādā ātrumā, kā-
dā tās notiek. Spēja būt 
elastīgam dažādās si-
tuācijās šogad noderēs.

Ģimene un attiecības
Pērtiķa gadā

Laiks pievērst uzmanību radiniekiem. 
Piemērots gads, lai veiktu dzimtas koka iz-
pēti, vērstos pie ģimenes locekļiem un ie-
saistītu viņus šajā pasākumā. Ja ir sakrāju-
sies fotogrāfiju kaudze, kas jāsaliek albumā, 
šis ir īstais gads, lai to darītu. Šogad ir sva-
rīgi būt labam kaimiņam un sadraudzēties 
ar apkārtējiem cilvēkiem. Nepieciešams at-
rast cilvēkus ar līdzīgām interesēm, jo šie 
ļaudis nākotnē palīdzēs. Saikni ar vietējo 
sabiedrību var uzturēt elektroniski, bet la-
bāk to darīt, tiekoties reālajā dzīvē. Cilvēki, 
kuriem jau ir mīlas attiecības, šogad jutīs 
vairāk harmonijas, saņemot uzmanību no 
partnera. Tomēr daži nespēs nepateikt 
kaut ko tādu, ko vēlāk paši nožēlos un kas 
var izraisīt strīdus. Jāuzmanās, lai nenodarī-
tu nelabojamu ļaunumu attiecībām. Tomēr 
draudzība un sapratne attiecībās var augt, 
un tas sagādās prieku.

Darbs un karjera 
Pērtiķa gadā

Cilvēkiem, kuri meklē jaunu karjeras 
virzienu vai jaunu darbu, šogad būs 
daudz izdevību. Nedrīkst sevi novērtēt 
par zemu.

Ir svarīgi uzlabot tehniskās prasmes. 
Jebkura jauna programmatūra nākotnē 
noderēs. Vakances parādīsies, it īpaši 
gada vidū. Daudzus gaida smaga darba 
periods, bet ilgtermiņā emocionālais un 
finansiālais gandarījums būs šo pūļu 
vērts. Godīga rīcība var būt vislabākā 
stratēģija, it īpaši nepatīkamās situācijās. 
Ļoti svarīga būs kontaktu veidošana. Ie-
teicams ievirzīt darbošanos sociālajos 
tīklos profesionālākā gultnē. Tas nozīmē, 
ka vajadzētu ievietot vairāk informācijas 
par saviem sasniegumiem, bet mazāk 
brīvdienu fotogrāfiju. Darba intervijās ie-
gūtās prasmes palīdzēs tikt pie kārotā 
amata.



4  Dzīvesstila bibliotēka 2015/4

ZVaigŽŅU ceļvedis

Līdz ar saules ieieša-
nu auna zīmē 2016. ga-
da 20. martā pulksten 
6.31, sākas jaunais astro-
loģiskais gads un pavasa-
ra saulgrieži gadskārtu ri-
tējumā. tas ir spēcīgs 
notikums, kas nosaka vi-
sa gada kopējo toni līdz 
pat nākamajiem pavasara 
saulgriežiem.

Planētu stāvoklis no-
rāda, ka aktivizēsies pro-
cesi, kas saistīti ar masu 
viļņošanos, cietumiem, 
slimnīcām, labdarības 
biedrībām, korumpētiem 
ierēdņiem, nelegālām or-
ganizācijām. cilvēkus no-
māks nepatīkamas kredīt-
saistības.

Pienācis laiks darbo-
ties aktīvi, pieņemt dros-
mīgus lēmumus un uz-
ņemties iniciatīvu. cilvēku 
gribasspēka rezultātā pa-
augstināsies pašapziņa, 
sāksies projektu īstenoša-
na dzīvē.

nepieciešamība centī-
gi strādāt, pelnīt iztiku, ri-
sināt darbā iekārtošanās 
jautājumus un pārvarēt 
grūtības darba attiecību 
jomā.

Pieaugs rūpes par ve-
selību, spēja pareizi izvē-
lēties un iegādāties ap-
ģērbu. Palielināsies 
interese par kulināriju, 
skraidīšana pa valsts in-
stitūcijām, konveijera 
darbs un pūles paša ve-
selības labā.

sabiedriskas prasības 
un tieksme pēc luksusa 
lietām attiecībā uz paša 

personu. cilvēki nežēlos 
spēkus, lai nodrošinātu 
pienācīgu dzīves līmeni.

Gada tēmas: lauk-
saimniecība, ekoloģiskie 
apstākļi, izglītība, starp-
tautiskie sakari, jaunās 
tehnoloģijas. samērā 
veiksmīgi un stabili dar-
bosies uzņēmumi loģisti-
kas, komunikāciju, būv-
niecības, transporta un 
sakaru nozarē.

jupiters 
jaunavas 
zīmē — 
sistēmu 
integritāte

Līdz 2016. gada 9. 
septembrim jupiters atra-
dīsies jaunavas zīmē.

kamēr jupiters atradī-
sies jaunavas zīmē, rak-
sturīga pētnieciska un ra-
doša pieeja dzīvei. Liela 
uzmanība tiks pievērsta 
detaļām, nežēlojot spēkus 
un laiku darbam, it īpaši, 
ja tas ļauj uzzināt kaut ko 
jaunu par apkārtējo pa-
sauli. Daudzi kļūs par ek-
spertiem savā jomā, to-
mēr vienlaikus 
palielināsies kritiska at-
tieksme pret tiem, kuru 
idejas nav līdz galam pār-
domātas vai neiztur pār-
baudījumus praksē.

sabiedrība noskaņota 
analizēt, kalpot, pētīt, šķi-
rot, risināt, kārtot, tīrīt. 
radīsies vēlme visu sa-
kārtot un salikt pa plauk-

tiņiem. Dzīve tiks aprīko-
ta ar iekārtām, ierīcēm un 
mehānismiem.

biznesā un karjerā 
veiksmīgs laiks program-
mētājiem, sistēmu analīti-
ķiem, administratoriem 
un organizatoriem, kā arī 
visām nozarēm, kur jāpie-
vērš uzmanība detaļām 
un sīkumiem.

Dominēs izteiktas rū-
pes par savu veselību. it 
īpaši rūpīgi cilvēki izvēlē-
sies sev ēdienu. arī die-
toloģijas nozare varētu 
piedzīvot zināmu uzplau-
kumu.

ekonomiskums un 
taupīgums šajā laikā var 
novest līdz skopumam.

Pozitīvajā variantā do-
minēs liela darba mīlestī-
ba un strādātspēja, centī-
ba un čaklums, 
metodiskums, akurātums, 
apzinīgums, trāpīgi sprie-
dumi.

negatīvākajās izpaus-
mēs iespējama sīkumainī-
ba, kritiska attieksme, 
skepticisms, kašķīgums 
un pārmērīgs kaprīzums. 
Garīgums ar materiālis-
tisku noslieci.

kopumā, kamēr jupi-
ters atradīsies jaunavas 
zīmē, veiksmīgāks laiks 
iestājas Zemes (Vēršiem, 
jaunavām, mežāžiem) un 
Ūdens (Vēžiem, skorpio-
niem, Zivīm) stihijas pār-
stāvjiem.

īpašs ir stāsts par pa-
šām jaunavām. Viņas pa-
mazām sāks sajust, ka 
attieksme pret dzīvi kļūst 

priecīgāka un optimistis-
kāka. jaunavas kļūs dros-
mīgākas un gūs ticību sa-
viem spēkiem. Priekšroka 
tiks dota visam, kas sais-
tīts ar personisko attīstī-
bu. jaunavas tiek aicinā-
tas noteikt augstus 
mērķus, uzlabot savu fi-
zisko izskatu, paplašināt 
redzesloku. tomēr jāņem 
vērā, ka jaunavas zīme ir 
sveša jupitera simbola 
patiesajai būtībai, — pa-
stāvīgā prātošana bremzē 
augstsirdību un kontrolē 
jūtas.

Precizitāte un pacietī-
ba, spēja koncentrēt uz-
manību konkrētam jautā-
jumam ir veiksmes 
atslēga laikā, kad jupiters 
atradīsies jaunavas zīmē. 
tieši šīm īpašībām varam 
pateikties par to, ka kaut 
ko protam.

jupiters 
svaru zīmē — 
saskaņas 
veidošana

no 2016. gada 9. sep-
tembra līdz 2017. gada 

10. oktobrim jupiters at-
radīsies svaru zīmē.

kamēr jupiters atradī-
sies svaru zīmē, raksturī-
ga vienošanās, mijiedarbī-
ba un saskaņota pieeja 
dzīvei. svarīgs kļūs viss, 
kas iepriecina un ceļ sirds 
vērtību.

biznesā un karjerā 
veiksmīgs laiks advokā-
tiem, tiesnešiem, kā arī 
visām nozarēm, kur jāpie-
vērš uzmanība modei un 
skaistumam.

svarīgas kļūs lietas, 
kas cilvēkiem liek justies 
ērti, skaistiem un mīlē-
tiem.

Darbības, kas saistītas 
ar romantiku, partnerību, 
priecīgām sabiedriskām 
sanākšanām, personīgo 
un vides izskaistināšanu, 
izpriecām un pievilcīgu 
taustāmā īpašuma iegul-
dīšanu.

Produkti un pakalpoju-
mi, kas parasti tiek klasi-
ficēti kā sievišķīgi. uz 
partnerību orientēta atpū-
ta un ceļojumi, māksla un 
arhitektūra, izklaides pro-
dukti un ceļamērķi, drau-
dzīgas konkurences tikša-

nās vietas, vērtīgas 
kolekcijas un gandrīz viss, 
kas saistīts ar modi.

kopumā, kamēr jupi-
ters atradīsies jaunavas 
zīmē, veiksmīgāks laiks 
iestājas Gaisa (Dvīņiem, 
svariem, Ūdensvīriem) un 
uguns (auniem, Lauvām, 
strēlniekiem) stihijas pār-
stāvjiem.

saturna 
ingresija 
strēlniekā

no 2015. gada 18. 
septembra saturns atro-
das strēlnieka zīmē.

saturns strēlniekā uz 
pasauli skatās ar stingrī-
bu un atbildību. 

Šajā laikā sabiedrība 
var kļūt pārlieku nopietna 
un reālistiska, pesimistiski 
raugoties uz jaunām per-
spektīvām un jau iepriekš 
iztēlojoties, cik šķēršļu 
būs šajā ceļā.

Pateicoties nopietnai 
attieksmei pret pasauli un 
tieksmei saprast likumus, 
saturns strēlniekā mudi-
na cilvēkus kļūt par zināt-

niekiem, filozofiem, do-
mātājiem — nav svarīgi 
profesionāliem vai ama-
tieriem. nostiprina gribu 
un domāšanu padara dzi-
ļu, pētījošu.

saturns strēlniekā ra-
dīs vēlmi izprast dzīves 
jēgu. cilvēki tieksies sas-
niegt pārliecinātu pasau-
les izpratni un savu dzīvi 
sakārtot, lai tā būtu mie-
rīga. Gudrība dos iespēju 
pieiet dzīvei no praktiskās 
puses. saturns strēlniekā 
palīdzēs nostiprināt lietiš-
ķus kontaktus ar ārze-
mēm un partneriem tālu-
mā. studējošajiem jāņem 
vērā, ka mācībām jāpie-
vēršas ļoti atbildīgi un 
centīgi, tad rezultāti neiz-
paliks, pretējā gadījumā 
būs grūti nokārtot eksā-
menus un aizstāvēt dip-
lomdarbu. Veiksmīgi būs 
ceļojumi uz ārzemēm, ku-
ri paredzēti nopietniem 
mērķiem. reliģiskie jautā-
jumi var izrādīties jutīga 
tēma — daļai sabiedrības 
šajā jomā radīsies nesa-
pratne un domstarpības, 
bet daļa ies nopietnā ga-
rīgās attīstības virzienā.

VeseLība 
Pērtiķa gadā

Būs nepieciešama 
enerģija, lai izmantotu vi-
sas jaunās iespējas, kas 
sagaida Uguns Pērtiķa 
gadā. Tas nozīmē, ka 
nāksies rūpēties par savu 
veselību. Ja ir domas par 
plastisko ķirurģiju, šis ir 
labs gads, kad to darīt. 
Vairākas reizes nāksies 
apmeklēt ārstus, vai nu 
veicot kārtējo veselības 
pārbaudi, vai lai izpētītu 
alternatīvās medicīnas ie-
spējas. Piemērots gads, 
lai veltītu vairāk laika ve-
selīgam ēšanas režīmam 
un fiziskajiem vingrināju-
miem, izvēloties tādus, 
kas sagādā prieku. Jādzer 
daudz ūdens. Labs gads, 
kad vajadzētu apsvērt ie-
spēju nodarboties ar pel-
dēšanu, dejošanu, riteņ-
braukšanu.

Tiem, kuriem ir veselī-
bas problēmas, der atce-
rēties, ka garīgais stāvok-
lis var gan palīdzēt, gan 
traucēt atveseļošanās 
procesam. Katru dienu 
dažas minūtes ieteicams 
veltīt meditācijai vai vien-
kārši domāt pozitīvas do-
mas. Jāieklausās savā or-
ganismā un jāsadzird, kas 
tam nepieciešams. Tas 
vēlas atrast atpakaļceļu 
pie pilnīgas veselības. Un 
tas ir iespējams. Jāsāk ar 
atbrīvošanos no kaitīga 
ieraduma, aizstājot to ar 
kaut ko veselīgāku.

Salīdzinājumam katrs 
var izpētīt iepriekšējo 
Pērtiķa gadu — 1920., 
1932., 1944., 1956., 1968., 
1980., 1992., 2004. — 
notikumus pēc vēstures 
un pašu pieredzes.

svarīgākie 
2016. gada notikumi 
zvaigžņotajās debesīs


