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VĒRŠA GADS
Tā kā Austrumu tautu izpratne par 

"dzīvnieku apli" jeb Zodiaku ir atšķirīga 
no rietumnieku pieejas, palūkosim, ar ko 
saistāms Vērša gads. Vērsis ir pacietīgs, 
lēnīgs, nosvērts, nemanāms, precīzs un 
metodisks, kuram svētīgas vērtības ir 
darbs, ģimene un dzimtene. Vērša gadā 
jāstrādā līdz pagurumam, turklāt pret 
visiem jaunievedumiem lēnīgais "rukātājs" 
vēršas ar neredzētu spēku. Lai pielabinātos 
Vērsim, esi draudzīgs, atsaucīgs, mīli darba 
tikumu un ģimenes pavardu un neaizej uz 
ilgu laiku pārāk tālu no dzimtās zemes. 
Lauksaimniekiem vēlīgs gads, jo, kā sola 
Austrumu gudrie, Vērša gadā "nav nedz 
krusas, nedz sausuma, nedz mitruma". 

Daudzi taujā zvaigžņu tulkiem: "Kas 
mūs nākamgad sagaida ekonomikā, vai 
esam nostaigājuši veiksmīgi gar bezdibeņa 
malu?" Tie, kas aizvadītajā Žurkas gadā 
kā pelēkās pelītes cītīgi strādāja un vilka 
uz savu midzeni mantu nebaltām dienām, 
šo laiku pārlaidīs ciešami. Pārējie iegūs 
nopietnu dzīves mācības stundu. 

Vērša gads jaunus uzlabojumus neso-
la, vien turpinās aizsāktās reformas un, 
īstenojot  saprātīgus risinājumus, sola mīk-
stāku spilvenu piezemējoties. Kas tālāk no 
realitātes augstumos lidojuši, tiem kritiens 
sāpīgāks. 

Sociālreālisms Vērša stilā 
Diemžēl astrologiem šobrīd lemta "bada 

dzeguzes" loma, jo runāt par skarbo realitāti 
patiesi nav patīkami. Jāteic, ka latvju tautai 
sarežģītais periods nebūt nav beidzies. Teju 
visu 2009. gadu pārbaudītājs un ierobežotājs 
Saturns uzturēsies latvju tautas izcelsmes – 
Jaunavas – zīmē. Pērn kaut kādos rāmjos 
ekonomiku saturēja Saturna harmoniskā 
saspēle ar savu pārinieku, "kosmisko rau-
gu" un izaugsmes planētu Jupiteru, bet 

2009. gada 26. janvārī plkst. 9:55 (Rīgas laiks) ar gredzenveida 
Saules aptumsumu Ūdensvīra zīmē sāksies Dzeltenā Zemes 
Vērša gads, kas ilgs līdz pat 2010. gada 14. februārim. Gada 
sākums līdz ar aptumsumu liecina par lielu notikumu pēctecību, 
kurā cilvēki bieži vien būs tikai lielāku Visuma procesu novēro-
tāji. Jā, līdzīgi kā pērn...
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