
24 • mājas VIESIS 2011. gada 18. februāris mājas VIESIS • 252011. gada 18. februāris

No 19. februāra plkst. 2.25 līdz 21. martam 
plkst. 1.21 Saule atradīsies ZIVJU zīmē. Šajā 
laikā dzimušie bērni būs ar spēcīgu Zivju 
zīmes akcentu horoskopā, paņemot sev 
līdzi kaut ko no laika enerģētikas, kurai savu 
nokrāsu iedvesīs arī citu debesu ķermeņu 
"pastaiga" debesjumā. 

Planētas februāra beigās un marta sākumā 
uz kopējā pirmā pusgada fona sola salīdzinoši 
veiksmīgu laiku. Svarīgākos darbus labāk iece-
rēt līdz marta viducim. Tālākā nākotnē ieskato-
ties, biznesā aprīlis daudzējādā ziņā būs izmisu-
ma un pierimuma laiks... 

Zivju zīmes dominantes periodā sabiedrī-
bā izskanēs daudz un dažādu ziņu par saim-
nieciskiem jautājumiem, politiķi nāks klajā ar 
virkni paziņojumu, kuru mērķis būs ierobežot. 
Iespējami valdības satricinājumi, kāda svarīga 
amatpersona aizies no posteņa. Nenoturīgas 
pārmaiņas nekustamā īpašuma tirgū un man-
tisko jautājumu likumdošanā. Ļoti aktuāla būs 
transporta tematika. Kā jau pēdējos mēnešos 
ierasts, pirmdienas un brīvdienas ir astroloģiski 
sarežģītu planētu kombinācijā, kas cilvēku dzīvē 
piespēlē kļūmīgus lēmumus, stresu un negadī-
jumus. Vislielākie satricinājumi un izaicinājumi 
var nākt līdz ar februāra beigām, kā arī pār-
spīlējumu kārajai planētai Jupiteram veidojot 
disharmonisku enerģētisko saikni (kvadrātu) ar 
kolektīvo apziņu un sabiedriskos procesus pār-
valdošo Plūtonu. Kam jāplīst – tas plīsīs!

Debesu sakarniekam Merkuram 21. febru-
ārī (līdz 9. martam) ieejot Zivīs, konkrētus risi-
nājumus nesagaidīt. Labi risināt nemateriālas 
dabas jautājumus. Zelta Zivtiņām tīk paspīguļot 
un nozust kā nebijušām...  

Kareivīgais Marss Zivīs uzkavēsies no 23. 
februāra līdz 2. aprīlim, piepalīdzot Saulei un 
Merkuram vest ļaudis pa iedomu ceļu, tiesa, 
padarot ikdienas dzīvi sajūtām, emocijām pārba-
gātu. Savukārt tīksmā Venera būs aizsteigusies 
priekšā laikam un ar atrašanos Ūdensvīra zīmē 
kušinās kaismīgo Jupiteru, sekmējot arī lielākas 
veiksmes loterijās, biznesā un personīgajās attie-
cībās. Lielākais notikums ir 12. martā gaidāmā 
pārmaiņu planētas Urāna ieiešana asajā Auna 
zīmē, kopā ar Jupiteru uzkarsējot notikumus 
visā pasaulē. Sākas jauns Urāna 84 gadu cikls, 
kas ietekmēs visu veidu pasaules un valstu vadī-
bu, karstasinīgākās tautas, raisīs ugunsdraudus 
un spējus pēkšņus konfliktus. Konservatīvais 
cīnīsies pret radikālo, jaunais noārdīs veco. 

AUNS. Jāatpūšas! Retu 
reizi jau Auns pamanās 
nodoties klusuma skaņām 
un ieklausīties savā iekšējā 

balsī – intuīcijā. Šajā mēnesī saprasto 
kā pamācošu atcerēsies vēl ilgi. Miers 
ir nepieciešams, lai ļautu organismam 
atjaunoties dabiskā ciklā. Galva reibs 
no laimes vai paliks slikta dūša – tas 
vairāk atkarīgs no iemaņām pieska-
ņoties jaunajām vēsmām. 

VĒRSIS. Ieteicams rūpī-
gi sagatavot projektus, kas 
ietiektos tālu nākotnē. Lie-
lāka loma dzīvē būs jau-

niem sapņiem, plāniem, draugiem un 
virtuālajai pasaulei. Prāts gan nebūs 
paklausīgākais "ierocis", tamdēļ ik pa 
laikam tas atpūtināms vienatnē, pie 
TV vai grāmatās. Veicināmi sasnie-
gumi karjerā. Bērnu ieņemšana vai 
dzimšana. 

DVĪŅI. Atbildība, godī-
gums un profesionalitāte. 
Pasaule raugās uz tevi pro-
žektoru gaismā. Sabiedrī-

ba novērtēs tavu gudrību. Darbs būs, 
vienīgi atbildība par padarīto būs 
neredzēti augsta. Risināsi svešvalo-
du apguves vai ceļojumu jautājumus. 
Noskaidrosi savu lomu ģimenē. 

VĒZIS. Allaž mazliet bai-
līgais Vēzis lēks kājās un 
būs gatavs līdzdarboties, 
piedalīties. Iekšējo pārmai-

ņu un ārējo faktoru rezultātā daļa 
Vēžu pieņems lēmumu riskēt un doties 
tālāk par savu dzimto miestu. Jūtīgā-
kie meklēs atbalsta punktu attiecībās 
un, to nesaskatījuši, noskaitīsies ne 
pa jokam. 

LAUVA. Sponsoru piesais-
te, vienošanās ar bankām. 
Neiztiks arī bez kaislībām, 
kas izkustinās visus dzīves 

stūrakmeņus. Jāapdrošinās. Padoms: 
nespļauj akā, no kuras vēlāk dzersi. 
Laiks no Sieviešu dienas līdz marta 
vidum ir zelta vērtē attiecību jautājumos. 

JAUNAVA. Patīkami 
darba apstākļi, vide uzla-
bos omu, kas savukārt cels 
darba ražīgumu. Melnu-

miņš būs pārsteidzoša partnera akti-
vitāte. Uzņēmējdarbībā vadīs nojautas 
un intuīcija, mazāk reālas iespējas 
izpausties. Pat Jaunavas, kuras līdz 
šim pieticīgi izvērtēja savu varēšanu, 
beidzot sacelsies pret pastāvošo attie-
cību modeli. 

SVARI. Prieks par visu 
mīļo, maigo, jauko. Mēne-
sis kā talantu kalve. Pietu-
rēšanās pie dabiska cikla, 

zāļu tējiņām, veselīga uztura, svaiga 
gaisa. Gribēsi baudīt kultūras pasau-
li, bet caurvējš kabatās liecinās, ka 
jāsāk rūpīgāk piedomāt par dzīves 
stila maiņu. Nopietnāk jāizturas pret 
savas veselības rezervēm. 

SKORPIONS. Kāds patī-
kams prieks ienāks mājās. 
Vientuļniekiem gaidāms 
labs pirkums vai mīļotā 

ienākšana dzīves telpā. Pārāk neris-
kē, lai neapdraudētu savu pozīciju, par 
ko esi ilgi cīnījies. Runāšanai ir lie-
lāks risks vest uz nelabu nekā uz labu. 

STRĒLNIEKS. Pastip-
rināta interese par senču 
izcelsmi un ģimenes noslē-
pumiem. Mēģinājumi salie-

dēties ar vecākiem. Marta asniņiem 
sasparojoties, arī Strēlniekam jāparu-
šinās savā tuvākajā apkārtnē, jāizmēž 
telpas un apziņas apcirkņi. Tas putras 
katliņš turpina lēni vārīties un ik 
pa laikam nolaist tvaiku... Nemiers 
mājās ir jāizmanto pārbūvēm. 

MEŽĀZIS. Beidzot var 
gaidīt patīkamus brīžus, 
tajā skaitā naudu. Būs 
daudz jābraukā un jāzva-

na, tā ka tālruņa rēķins būs iespai-
dīgs. Sabiedrisko attiecību mēnesis 
darba vidē. Visas iespējas parādīt sevi 
no vislabākās puses, atrast sakarīgus 
cilvēkus, ar kuriem veidot interesan-
tas un noderīgas attiecības. Sagai-
dāms kāds skandāls. 

ŪDENSVĪRS. Būsi kā 
maija saulīte, kamēr citiem 
vēl vēla ziema. Mainīsies 
vērtību sistēma, un nopiet-

nāk piedomāsi, kā dalīties priekos un 
bēdās. Jāsakārto finanses, pēc iespē-
jas vairāk jāatpūšas, jāuzkrāj spēki. 
Domāšana šomēnes būs iekārtota tā, 
lai meklētu izdevīgus risinājumus un 
saredzētu katra jautājuma racionālo 
pusi. 

ZIVIS. Zelta Zivtiņas vizu-
ļos neticamā krāšņumā. 
Visu laimi izjutīs klusībā, 
ģimenē un netveramās lie-

tās. Bet tā gribēsies arī praktiskus 
labumus, pat sadūšosies strādāt – un 
še tev... Stabilāks atbalsts no tuvajiem. 
Taču pārāk akcentēta vēlme pēc paš-
noteikšanās var tikai visu sabojāt.  

Iespēju horoskopi Saules zīmēm

MARTA sekmīgās dienas: 1., 2., 8., 10., 13., 22., 24., 
29. Uzmanīgās dienas: 3.–7., 13., 14., 19.–21., 26.–28.

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

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

2. – patiksi apkārtējiem; 8. 
– veicinās īpašumu palielinā-
šanu; kļūsi bagātāks; 11., 23. 
– matu griezums pagarinās 
mūžu; iegūsi lielāku nozīmi 
apkārtējo acīs; 16. – laime un 
skaists izskats; 17. – veiksme 
darbos, nauda ripos kabatā 
un priekšnieka smaids būs 
apaļš kā Mēness; 27. – lab-
klājība; uzlabosi sejas krāsu.

Labās nagu 
griešanas dienas  

1., 2., 7., 8., 9., 10., 14., 15., 
16., 17., 22., 23., 24., 25., 29., 
30., 31. Augošā Mēnesī (7. 
– 16. marts) nogriezti nagi 

ātri ataug. Dilstošā 
Mēnesī (22. – 31. 
marts) – lēni.

dai, nodrošināt auglību un 
veicināt tās svētību. No rīta 
ir agri jāceļas, lai redzētu, 
kā saulīte rotājas, jāmazgā-
jas ūdenī, kas tek pret sauli. 
Šajā dienā strauta ūdenim 
piemīt maģisks, veselību un 
skaistumu vairojošs spēks.  

Skaisti mati – 
skaista dzīve!

A u s -
t r u m u 
a s t r o l o g i 
matu grie-
šanai pie-
vērš lielu 
uzmanību, 
u zsk at ot , 
ka matu 
g r i e š a n a 
varot ietek-
mēt cilvēka 
tālāko lik-
teni. Martā labvēlīgas matu 
griešanas dienas: 1., 25., 
30., 31., – prieks un daile; 

Iekļauties 
Mēness ciklā  
martā

Iz senču pūra  
Sērsnu mēnesis

7. marts – Mete-
ņi, Vastlāvji, Aizga-
vēņi, Pīrāgu diena. 
Pēdējā diena, kad 
var iet budēļos. 

Tīrumā simboliski 
izved vismaz trīs dak-

šas mēslu, lai kurmji nerak-
tu. 9. marts – Pelnu diena. 
Dārzā kaisa pelnus, lai kukai-
ņi nemestos. Gavēņa laika 
sākums. 17. marts – Ģertrū-
des diena. Pirmā no kustoņu 
un kukaiņu dienām, kad neko 
nedrīkst nest no meža mājās, 
lai nenāk čūskas. Agri jāce-
ļas, citādi lācis mozdamies 
var "aplipināt" ar savu ilgo 
miegu. Jāslauka istabas un 
kūts griesti, lai nav mušu. 
21. marts – Benedikta diena. 

Lielā kustoņu 
diena. 25. 

marts – 
Pavasara 
M ā r a s , 
Kust oņu 
M ā r a s 
d i e n a . 

O t r ā 
Zāļu diena. 

Atmostas visa 
daba. Pirms sau-

les lēkta mazgājas avotā vai 
strautā, kas tek pret sauli, vai 
skrien ap māju basām kājām, 
lai būtu veselīgs, modrs un 
stiprs. 

21. martā plkst. 1.21 
– Pavasara saulgrieži.  
Saule maina savu ritēju-
mu – diena un nakts kļūst 
vienādi garas. Ar rituāliem 
mēģina palīdzēt zemes atmo-

1. otrdiena 6:03 – 7:14
3. ceturtdiena 16:36 – 18:46
6. svētdiena 6:34 – 7:14
8.  otrdiena 18:04 – 19:52
11. piektdiena 7:26 – 7:31
13. svētdiena 15:10 – 16:29
15. otrdiena 12:05 – 21:33
17. ceturtdiena 21:58 – 22:53
19. sestdiena 20:10 – 22:03
21. pirmdiena 20:35 – 21:17
23. trešdiena 22:08 – 22:45
26.  sestdiena 3:22 – 3:57
28. pirmdiena 6:17 – 14:00
31. ceturtdiena 1:21 – 1:38/  
  16:44 – 24:00

Čika laiks martā

Katru mēnesi īpaši atzī-
mējams laiks ir Mēness bez 
kursa, kad Mēness it kā atpū-
šas un līdz ar to no pasaulī-
gām lietām atpūšas arī cilvē-
ki. Pieaug intuīcija. Laiks ir 
lielisks, lai lasītu, pastaigātos, 
pabeigtu iesāktas lietas un 
sagatavotos jauniem darbiem. 
Vislabāk to pavadīt vientulī-
bā. No visām pārējām lietām 
čiks vien iznāks. Notiek daudz 
avāriju; cilvēki kļūst izklaidī-
gi, lūst tehnika; naudas lietas 
nesokas; tiek pieņemti nereā-
li lēmumi; nejēdzīgi pirkumi; 
kļūdas diagnozē; netur dotos 
solījumus. Vajadzētu atturēties 
no svarīgu lēmumu pieņemša-
nas, laulāties, veikt sarežģītus 
trikus. Jāuzmana bērni! 

MARTA ENERĢĒTIKA
4. martā plkst. 22.46  Jauns Mēness 

Zivju zīmē. Jauna Mēness enerģētika būs 
sajūtama turpmāko mēnesi. 

+ Fantāzijas spēks, mistika, ticība, iejūtība, ideālisms, 
mākslinieciska apdāvinātība un sentiments. Dzīves-
prieks un optimisms. Romantika. Pastaigas pa pļavām un 
mežiem. Tūrisma braucieni pa ūdeni. Risinājumi vecām 
problēmām. Izstādes, muzeji, dzeja, kino. 

– Zūd vaļsirdība un atklātība. Apmāns. Slepenas lietas 
ieraudzīs dienasgaismu. Sevis žēlošana. 

19. martā plkst. 20.10 Pilnmēness Jauna-
vas zīmē. Enerģētikas pilnbrieds. 
Cik harmoniski iekļāvies 
Mēness ciklā, tik labdabīgi 

pavadīsi šo laiku. 
+ Darba spara pieaugums. 

Profesionalitāte. Acīgums. Pacietība 
un izturība. Došanās pie dabas. 

– Kašķīgums. Kritizēšana. Likstas 
ar mājdzīvniekiem. Veselības kaites.

Mēness ikdienā rada fonu 
jebkurai mūsu darbībai. 
Tas ietekmē zemapziņu, 
tādēļ pārvalda mūsu iera-
dumus un tīkamās nodar-
bes. Mēness atbild par 
mūsu labsajūtu un emocio-
nālo stāvokli, sapņu pasau-
li, intuīciju un instinktiem, 
veselību. Mēness fāzēm 
ir sava vibrācija un ener-
ģētika, ietekmējot cilvēka 
dzīvi – apzinās viņš to vai 
ne. Daži aktuāli padomi, 
kā iekļauties Mēness ciklā 
MARTĀ.
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Zelta
ZIVTIŅAS 
spīguļi

z KRISTAPS BAŅĶIS, sertificēts astrologs

Atslodzes dienas:

3., 4. (gavēnis – visu 
dienu), 5. (gavēnis – 
priekšpusdienu), 11., 
12. (gavēnis – vakarā), 
13. (gavēnis – priekšpusdie-
nu), 14., 17., 19. (gavēnis – visu 
dienu), 20. (gavēnis – priekš-
pusdienu), 22., 26., 29., 30.
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