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Austrumu astrologi Žurku 
raksturo kā mazu, gudru dzīvnie-
ciņu, kas māk pielāgoties dažādām 
situācijām un ar minimālu pie-
pūli sasniegt maksimālu atdevi.  
Žurka ļoti mīl komfortu un visu 
laiku papildina savus krājumus. 
Rūpes par citiem nav Žurkai rak-
sturīga iezīme. Tādēļ šim gadam 
būs raksturīga mērenība, taupība, 
savtība. Aiz simpātiskās ārienes 
Žurka var slēpt indīgu raksturu. 
Raugieties uzmanīgi, lai šogad 
kāds radinieks neparazitē uz jūsu 
rēķina. Lielas iespējas izauklēt 
čūsku azotē. Lai arī parāds nav 
brālis, Žurkas gadā šāda neno-
kārtota "radniecība" maz kādu 
interesēs. Sadzīvē iezīmēsies 
"segas vilkšana uz savu pusi", 
dominēs vēlme iegūt personīgo 
labumu par katru cenu.

Dzīves nedienu vajātie 
kāri metīsies nebēdnīgās 
izklaidēs un azartspēlēs, 
kas kļūs par īstu Žurku 
perēkli.... Tomēr velns 
nav tik melns, kā to mālē, 
– sabiedrībā uzplauks arī 
ģimeniskās vērtības un 
čaklums. Pieaugs sabied-
rības šūniņas – ģimenes – 
loma. Modē nāks ģimenes 
bizness. Praktisku laulību 
un laulības līgumu bums. 
Sarakstīsies tie, kas līdz 
šim ilgus gadus pavadījuši 
nereģistrētā kopdzīvē. Ne 
visi spēs turēties pretim 
dienesta romānam...

Gada ieguvēji
Zemes Žurkas gada lielākie 

ieguvēji būs Zemes stihiju 
pārstāvji – Vērši, Jaunavas un 
Mežāži. Šo zīmju profesionalitāte, 
punktualitāte, mērenība un spēja 

vilkt jebkuru vezumu ir šā gada 
priekšzīme citu zodiaka zīmju 
pārstāvjiem. To apliecina arī 
vairākas klasiskās astroloģijas 
norādes: šogad dzīves skolotājs 
Saturns atradīsies Jaunavas 
zīmē harmoniskā saspēlē ar 
Visuma labdari Jupiteru Mežāža 
zīmē. Ikdienas dzīvē tas rosinās 
pārbaudīt katra profesionālo 
varēšanu. Lielas pārmaiņas skars 
veselības aprūpi, pensiju sistēmu, 
pasta pakalpojumus, skolvadību. 
Domājams, ka parādīsies arvien 

vairāk jaunu privāto veselī-
bas iestāžu. Daudz vairāk 

rūpju un raižu būs 
lauksaimniekiem, kā arī 
tiem, kas cer zemes tirgū 
iedzīvoties vieglā peļņā. 
Nekustamo īpašumu 
jomā cilvēkus vairāk 
interesēs savs kaktiņš, 
savs stūrītis zemes, 
mazāk – spekulācijas. 
Dzīvokļu pārpircējiem, 
kuru rūpals ir tuvu 
bankrotam, ieteicams 
naudu ieguldīt zemes 
uzpirkšanā. Pienācis 
laiks ilgtermiņa ieguldī-
jumiem. 

Uzplaukstošās sfē- 
ras: literatūra, pār-
tikas un atkritumu 
pārstrādes industrija, 

apsaimniekošanas bizness, 
enerģijas ekonomija (piemēram, 
siltumsūkņi, modernas taupības 
krāsniņas), koksnes pilnīga 

izmantošana.  
Laiks izpausties da- 

bas draugiem! Teiksim, 
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2008. gada 7. februārī plkst. 5.46 ar saules aptumsumu Ūdensvīra zīmē ir sācies Dzeltenās (zelta) Zemes Žurkas gads, 
kas ilgs līdz pat 2009. gada 25. janvārim. Gada sākums līdz ar aptumsumu liecina par lielu notikumu pēctecību, kurā cilvēki 
bieži vien būs tikai lielāku Visuma procesu novērotāji...
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Salīdzinājumam katrs pats var 
izpētīt iepriekšējo Žurkas gadu – 1924., 
1936., 1948., 1960., 1972., 1984., 1996. – 
notikumus pēc pašu pieredzes.


