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Skaisti mati – 
skaista dzīve!

Austrumu astrologi matu 
griešanai pievērš lielu uzma-
nību, uzskatot, ka tā var 
ietekmēt cilvēka tālāko likte-
ni. Februārī labvēlīgas matu 
griešanas dienas: 

1. – patiksi apkārtējiem; 
6. – veicinās īpašumu palie-

lināšanu, kļūsi bagātāks; 
9. – matu griezums paga-

rinās mūžu, iegūsi lielāku 
nozīmi apkārtējo acīs; 

12. – saasinās sajūtas, 
palielinās prāta un gara spē-
jas, var parādīties gaišredzī-
ba; 

14. – laime un skaists 
izskats; 

15. – veiksme darbos, 
nauda ripos kabatā un 

priekšnieka smaids būs 
apaļš kā Mēness; 

23. – prieks un daile; 
25. – labklājība, uzlabo-

si sejas krāsu.

Saule Ūdensvīra zīmē ir 
atslābinājusi savu ietekmi un 
dod vaļu kolektīvām enerģijām, 
radošajam garam, kas vērsts 
ne tik daudz uz saglabāšanu, 
cik uz dažnedažādiem jaunie-
vedumiem. Kopējā planetārā 
enerģija gan vēl janvāra beigās 
un februāra sākumā palikusi 
Mežāža bremzējošā ēnā, bet 
tas arī tikai tādēļ, ka tiek gata-
voti lielu notikumu pirmsāku-
mi, proti, debesu "robežsarga" 
Saturna atpakaļejošā cilpa un 
debesu labvēļa Jupitera pār-
iešana kareivīgajā Auna un 
miermīlīgajā Vērša zīmē. Abi 
ir vienlīdz lieli notikumi ilgam 
periodam. 

Pirmkārt, Saturna cilpa 
Svaru zīmē no 26. janvāra 
līdz 13. jūnijam ir nozīmīgs 
pārdomu, pārvērtēšanas un 
bremzējošs periods tādām 
sfērām kā būvniecība, uzņē-
mējdarbība, sociālā sfēra. Reiz 
tamlīdzīgs periods jau piedzī-
vots. 2010. gadā no 13.01. līdz 
30.05. Saturna cilpas ietekmei 
uz cilvēkiem būs raksturīga 
pazemināta atbildības sajūta, 
iespējama savu pienākumu 
un saistību neizpildīšana. Tas 
ir labvēlīgs laiks, lai pārska-
tītu uzņēmumu, valsts iekār-
tas, katra personīgās darbības 
struktūru un to pilnveidotu, 
izmantojot uzkrāto pieredzi. 
Iespējas grozīt Satversmi, mai-
nīt medicīnas pakalpojumu sis-
tēmu vai pensiju, sociālo izmak-
su sistēmu. Jāatzīst, ka jaunu 
uzņēmumu dibinātājiem vai 
jaunu sistēmu ieviesējiem būs 

jāsaskaras ar grūtībām visā 
uzņēmuma turpmākajā darbī-
bas laikā. Saturna cilpai Svaru 
zīmē lielāka nozīme ir arī part-
nerības jautājumos. Attiecībās 
un laulībā iespējamas padzi-
ļinātas jūtas un karmiskas 
savienības vienlīdz ar nespēju 
ilgtermiņā noturēt attiecības... 
Bet godīgajiem un atbildīga-
jiem daudzi "grēki" tiks atlaisti.  
Retrogrāds Saturns Svaros ar 
stingrāku roku pieskatīs Auna, 
Vēža, Svaru, Mežāža zīmes. Kā 
labs skolotājs Saturns padomus 
dos Dvīņu un Strēlnieku zīmēs 
dzimušajiem. 

Otrkārt, Jupitera ieiešana 
Auna zīmē 22. janvārī iede-
dzinās ļaudīs aktīvas darbības 
liesmu – sāksies drudžaina 
rosība, sēdēšana "kā uz nokai-
tēta jumta", bet, kā norādīju, 
Saturns jau nākotnes veiksmes 
durvis cieši aizdarījis, atstājot 
vien neredzamas spraudziņas 
īpaši saprātīgajiem... Jupitera 
auniskais periods ilgs līdz 4. 
jūnijam, kad stafeti pārņems 
Vērsis, kuram tīk mierīga, 
nosvērta un pārdomāta rīcība. 

4. februārī notiks skaistu-
mu mīlošās Veneras ieiešana 
Mežāža zīmē un par komu-
nikācijām atbildīgā Merkura 
gaitu sākums Ūdensvīra zīmē, 
kas būs tikai liegs – "mazo 
gariņu" – pieskāriens laikam, 
ko diktēs Saturns un Urāns. 

3. februārī plkst. 4.30 pēc 
Rīgas laika līdz ar Jaunu 
Mēnesi Ūdensvīra zīmē sākas 
Baltā Truša gads. Saprātīgu 
Jauno gadu! 

AUNS. Radošais pacēlums un neslēpta interese par visu 
jauno. Jupiters Auna zīmē cels namatēvu un spārnos pret-
runīgiem darbiem. Vēlme attīstīt savas iespējas nopelnīt 
kādā alternatīvā veidā. Vajadzētu aktīvi iesaistīties sabied-
riskās darbībās un draugu dzīvē. 
VĒRSIS. Lielākas atbildības un vilcējspēka demonstrēju-
ma periods. Sagaidāmi pateicīgi brīži darbā, jo īpaši, ja Vēr-
sis ir kārtīgi strādājis. Daudz laika paies, lai muļļām iemā-
cītu paveikt ko lietderīgu un pats pabeigtu aizsāktās lietas. 
Spēcīga interese par nemateriālo pasauli. Sākas periods, 

kad izprast pasaules kopsakarības var, tikai iedziļinoties sevī. 
DVĪŅI. Drosmīgu pieņēmumu, mācību un projektu laiks, 
tiesa, nauda ne vienmēr sekos idejām, kaut nopelnīt var, 
turklāt vēl ļoti labi. Uz pasaulē notiekošo raudzīsies filo-
zofiski un pie katras izdevības paudīs savu nostāju. Vēlme 
mainīt lietu kārtību var "iesviest" diskusijās, kas neatgrie-

zeniski mainīs dzīvi. Jaunas draudzības dzimšana. 
VĒZIS. Pārmaiņu mēnesis, kad risinājumi rodami klusu-
mā, saticībā un dažādu robežu apzināšanā. Daži notikumi 
būs negrozāmi, tā sakot, likteņa pirksts. Daži Vēži mainīs 
uzvārdu vai tiks pie pēcnācēja. Attiecību dzīves meksikāņu 
seriālu cienīgi sižeti un piņķerējumi.  
LAUVA. Attiecību mēnesis. Ļoti svarīgi panākumi un 
saņemta atzinība. Izdosies veiksmīgi sarunāt biznesa darī-
jumus, jo šajā uzņēmējdarbībai tik trauslajā laikā vislabāk 
strādās naudas oža. Veiksmīga pieslēgšanās ideju projek-
tiem, kas izrādīsies ienesīgi. Vienīgais, kas var no daudz kā 

atturēt, ir svārstīgais veselības stāvoklis un infekciju slimības.  
JAUNAVA. Darba izvērtējuma laiks. Jāparūpējas par kār-
tību dokumentācijā, darba drošībā. Var iegādāties darba 
instrumentus. Ja centīsies rīkoties profesionāli un atbildī-
gi, panākumi noteikti būs. Laiks, kad riskēt nav ieteicams, 
bet, pacietīgi darbojoties, vari sasniegt daudz. 
SVARI. Prieki būs tik ilgi, cik ļausi sev vaļu un dosi iespē-
jas atpūsties. Jaunus pirkumus vēlreiz rūpīgi apdomā. 
Ietiekšanās mākslas pasaulē, kultūras pasākuma apmek-
lējums. Ja sen jau viss iet uz galu, beidzamais satricinā-
jums ģimenes dzīvē. Atteikšanās caur sāpēm no kaut kā 

svarīga vairos iespēju veidot dzīvē ko labāku.  
SKORPIONS. Mājai, ģimenei, senčiem un bērniem pie-
tuvināti notikumi. Laime rodama tuvāko lokā. Mierīgi 
pavadāms mēnesis, sakārtojot mājas dzīvi, attiecības ar 
senčiem. Jāparūpējas, lai visi parādi būtu atdoti. Un daudz, 
daudz jāstrādā, kā arī jāiekārto sava darba vieta. 
STRĒLNIEKS. Lokanībā, kustībā un izveicībā ar Strēl-
nieku reti kurš varēs mēroties. Daudz un dažādas tikša-
nās, kursi, mācības. Nopietnāk jāizturas pret runāto un 
rakstīto vārdu, jo atbalss skanēs ļoti tālu un ilgi. Jaunās 
iepazīšanās izvērtē pamatīgi, jo tās var nest kā laimi, tā 

dziļu vilšanos. Pieaugs izdevumi baudām. 
MEŽĀZIS. Jāparūpējas par savu mantas drošību un 
maka saturu. Jaunizvēlētos ceļus nebūs viegli iedzīvināt, jo 
traucēs tuvinieku nesapratne vai pat nosodījums. Cilvēku 
dalīšana kategorijās un pēc simpātijām var būt liela kļūda. 
Daudz līgumsaistību. Pašsajūtas uzlabošanai der nodarbo-

ties ar aktivitātēm svaigā gaisā. 
ŪDENSVĪRS. Īstais uzrāviens sagaidāms pēc paša dzim-
šanas dienas. Radīsies simts un viena iespēja parādīt savas 
spējas. Līdz ar šo mēnesi iedegsies ilgi gaidītā dzirkstelīte, 
tiesa, iepriekšējo mēnešu inerce vēl traucēs atbrīvoties, 
tomēr laiks jau neatgriezeniski rit citā gultnē. Veiksies. 
ZIVIS. Atpūtas mēnesis ir klāt! Auglības un projektu 
iedzīvināšanas laiks. Bez ticības labajam, cēlajam nekas 
prātīgs gan nesanāks. Vēlme izpatikt, draudzēties un plaši 
sevi parādīt traucēs sirdsmieram un gandēs attiecības ar 
tuvajiem. Daļa Zivju sāks strādāt, daļai beidzot ienāks 

lielāka paša pelnīta nauda. 

Iespēju horoskopi Saules zīmēm
Atkarībā no tā, kāda ir cilvēka horoskopa zīme jeb 
kādā zodiaka zīmē viņa dzimšanas brīdī ir atradusies 
Saule, Saules ceļu Ūdensvīra zīmē katrs izjutīs atšķirīgi. 

JAUNS  
 GADS –  
jauni likumi

No 20. janvāra plkst. 12.19 līdz 19. februārim plkst. 
2.25 Saule atradīsies ŪDENSVĪRA zīmē. Šajā laikā dzi-
mušie bērni būs ar spēcīgu Ūdensvīra zīmes akcentu 
horoskopā, paņemot sev līdzi kaut ko no laika enerģē-
tikas, kurai savu nokrāsu iedvesīs arī citu debesu ķer-
meņu "pastaiga" debesjumā. 

              Atslodzes 
               dienas: 

2. (gavēnis 
– pēcpusdie-
nā, vakarā), 
3. (gavēnis 
– priekšpus-
dienā, pēcpus-
dienā), 5., 11. 
(gavēnis – visu 

dienu), 15., 17., 18 (gavēnis – 
visu dienu), 19., 20., 22., 24. 
(gavēnis – pēcpusdienā), 25. 
(gavēnis – priekšpusdienā).

Labās nagu 
griešanas dienas  

1., 5., 6., 12., 13., 14., 15., 
19., 20., 21., 22., 23., 27., 28.

Augošā Mēnesī 6., (6. – 15. 
februāris) nogriezti nagi 

ātri ataug. Dilstošā 
Mēnesī (21. – 28. 
februāris) – lēni.  

Iekļauties Mēness ciklā 
februārī

1. otrdiena 21.32 – 24.00
2. trešdiena 0.00 – 1.21
4. piektdiena 8.11 – 12.24
6. svētdiena 21.13 – 24.00
7. pirmdiena 0.00 – 0.45
9. trešdiena 9.31 – 13.22
11. piektdiena 21.27 – 24.00
12. sestdiena 0.00 – 0.20
14. pirmdiena 5.19 – 7.48
16. trešdiena 9.06 – 11.14
18. piektdiena 10.36 – 11.39
20. svētdiena 9.18 – 11.01
22. otrdiena 10.35 – 11.29
24. ceturtdiena 13.14 – 14.46
26. sestdiena 20.08 – 21.32

z KRISTAPS BAŅĶIS,  
sertificēts astrologs

FEBRUĀRA ENERĢĒTIKA
3. februārī plkst. 4.30 Jauns 

Mēness Ūdensvīra zīmē.
Jauna Mēness enerģētika būs 

sajūtama turpmāko mēnesi. 
+ Oriģināla pašizpausme. Prāts 

kontrolē jūtas. Jaunu plānu kalšana. Kultūras pasākumi 
pulcēs ļaudis. Ikvienā pamostas izgudrotājs. Spožas idejas. 
Elektrotehnika. Reklāma. Iespējama veiksme loterijās.  
- Kaprīzes. Revolucionārs pūļa instinkts. Izteiktas garastā-
vokļa svārstības. Ļoti uzmanīgi jārīkojas ar elektrību. 

18. februārī plkst. 10.35 Pilnmēness Lauvas zīmē. 
Enerģētikas pilnbrieds. Cik harmoniski 

iekļāvies Mēness ciklā, tik labdabīgi 
pavadīsi šo laiku. 

+ Mīlestība. Emociju sakārtošana. 
Komplimenti. Dāvanas. Elegance. 

- Egocentrisms. Nemiers un spriedze. 

Mēness ikdienā rada fonu 
jebkurai mūsu darbībai. 
Tas ietekmē zemapzi-
ņu, tādēļ pārvalda mūsu 
ieradumus un tīkamās 
nodarbes. Mēness atbild 
par mūsu labsajūtu un 
emocionālo stāvokli, 
sapņu pasauli, intuīciju 
un instinktiem, veselību. 
Mēness fāzēm ir sava 
vibrācija un enerģētika, 
ietekmējot cilvēka dzīvi – 
apzinās viņš to vai ne. 
Daži aktuāli padomi, kā 
iekļauties Mēness ciklā 
FEBRUĀRĪ.
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FEBRUĀRA sekmīgās dienas: 5., 12., 13., 16., 17., 19., 22. 
Uzmanīgās dienas: 2.–4., 7., 11., 14., 15., 18., 20., 21., 28.

Čika laiks februārī

Katru mēnesi īpaši atzīmē-
jams laiks ir Mēness bez kursa 
jeb neefektīvs Mēness. Šajā laika 
posmā Mēness it kā atpūšas un 
līdz ar to no pasaulīgām lie-
tām atpūšas arī cilvēki. Rodas 
iekšēja brīvības izjūta. Pieaug 
intuīcija. Laiks ir lielisks, lai 
lasītu, pastaigātos, pabeigtu 
iesāktas lietas un sagatavotos 
jauniem darbiem. Vislabāk to 
pavadīt vientulībā. No visām 
pārējām lietām diemžēl čiks 
vien iznāks. Notiek daudz avā-
riju; cilvēki kļūst izklaidīgi, 
vairāk runā nekā dara; lūst 
vai atsakās strādāt tehnika; 
naudas lietas nevedas; tiek pie-
ņemti nereāli lēmumi; iegādā-
jamies nejēdzīgas lietas; kļūdas 
diagnozē; neturam dotos solī-
jumus. Vajadzētu atturēties no 
svarīgu lēmumu pieņemšanas, 
līgumu parakstīšanas, laulāša-
nās, sarežģītiem trikiem. Rūpī-
gāk jāuzmana bērni! Ieklausies 
sevī!  
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2. feb-

r u ā r i s 
– Sveču 
diena. Vāra 
pupas, cū-
kas ausi, 
lej sveces, 
dzer alu.

25. februāris – Matīsa jeb 
lībiešu kukaiņu diena. Neko 
nedrīkst vest no meža mājās, 
lai nenāk čūskas.

Iz senču pūra: 
             Sveču 

mēnesis

G R I B I  T I C I ,  G R I B I  N E T I C I

6
MViesis21_1.indd   34-35 2/3/11   5:35 PM


