
lāku nozīmi apkārtējo acīs; 
11.  – saasinās sajūtas, 
palielinās prāta un gara spē-
jas, var parādīties gaišredzī-
ba; 22., 27., 28. – prieks un 
daile; 24. – labklājība, uzla-
bosi sejas krāsu; 29. – patiksi 
apkārtējiem.  

Atslodzes 
dienas

1. (gavē-
nis – pēc-
p u s d i e n ā , 
vakarā), 2. 
(gavēnis – 
pr iekšpus-
dienā), 3., 
4., 9.  (gavē-
nis – visu 
dienu), 10., 
11., 14., 15. (gavēnis – pēc-
pusdienā, vakarā), 16. (gavē-
nis – priekšpusdienā), 19., 
21., 23., 30. (gavēnis – visu 
dienu).
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Līdz ar Saules ieiešanu saskarsmes 
kārajā un smaidīgajā, viegla flirta apdves-
tajā Dvīņu zīmē, ikvienam kļūs priecīgāks 
prāts. Dvīņu zīme ir kā piedzīvojumiem 
un negaidītiem notikumiem bagāts ceļo-
jums. Tiesa, maija beigās nāksies risināt 
praktiskās, materiālās dzīves problēmas, 
jo Jupiters, Venēra, Marss un epizodiski 
arī Merkurs zemes stihijas Vērša zīmē alks 
pieskarties naudasmakam, zemes lietām 
un viens otram. Kad 2. jūnijā Merkurs 
sasniegs savu mājas Dvīņu zīmi un 9. jūni-
jā sagaidīs Veneru, visapkārt skanēs līks-
mas balsis, valdīs labs noskaņojums, zels 
veikali, kā arī šaudīsies mainīgas mīlas 
uguntiņas. 

Tiesa, tas būs mānīgs laiks, jo starp 2. 
jūnija daļēju Saules aptumsumu un 15. 
jūnija pilno Mēness aptumsumu jābūt īpaši 
uzmanīgiem, lai nesastrādātu ko tādu, par 
ko vēlāk nāktos kost pirkstos... Prāts nebūs 
labākais sabiedrotais, jo valdīs emocijas un 
ilūzijas. 

Taču tas vēl nebūt nav viss. 4. jūni-
jā Jupiters atstās Auna zīmi, kas tam 
palīdzēja uzkarsēt notikumus pasaulē, 
un savienosies ar miermīlīgo Vērša zīmi. 
Pasaules mērogā tas nozīmē pārdomātākas 
un finansiāli izsvērtākas pārmaiņas. 

Tomēr visvairāk gaidītais notikums ir 
Saturna pusgadu ilgušā retrogrādā perio-
da beigas 13. jūnijā. Tieši Saturna ačgār-
nā virzība rosināja nepārdomātas pārmai-
ņas likumdošanā, netālredzīgus lēmumus, 
neveiksmīgus darījumus un tādu nestabi-
litāti, kad šķiet, ka zeme drūp zem kājām. 
Uzreiz pēc aptumsuma perioda iezīmējas 
daudz mērķtiecīgāka enerģija, lai arī tā 
izrādīsies kā rupjas maizes rieciens bez 
medutiņa... 

AUNS. Sabiedrisku akti-
vitāšu mēnesis, kad zeme 
svils zem kājām, tālru-
nis tarkšķēs uz nebēdu 

un pats būsi uz izķeršanu. Vajadzēs 
daudz kustēties, un biznesa virzienā 
strādās visas nervu šūnas, kas vien 
nebūs nodarbinātas pie dārza dar-
biem. Laiks domāt par ritošās tehni-
kas iegādi, kā arī tiesību kārtošanu. 

VĒRSIS. Saimnieciskās 
rosības mēnesis. Naudas 
smarža vilinās un pievilks 
kā magnēts. Tomēr jāvai-

rās visu pakārtot naudas pelnīšanai, 
jo aptumsumu laikam netīk prag-
matiska filozofija... Piepūle sadalā-
ma starp darbu, tālejošiem mērķiem, 
skaistumkopšanu un pašizpausmēm. 
Dvēseles dzīve – īpaši lolojama. 

DVĪŅI. Maijā vēl nedaudz 
gurdens, bet jūnijā Dvīņu 
zīmē dzimušais daudz 
laika veltīs jaunu iespēju 

meklējumiem. Cerību spārnots, var 
satikt domubiedrus. Negausīgi kamp-
jot svaiga gaisa malku, var sagaidīt 
arī vienu otru nepatīkamu pārsteigu-
mu. Nav ieteicams steigties ar "kažo-
ka nomešanu". 

VĒZIS. Draudzības un 
atvaļinājumu mēnesis. 
Vēzis būs mazliet nemie-
rīgs. Der pabūt pie ūde-

ņiem, palīdzēt tuviniekiem. Vairāk 
būs jāsaskaras ar dažādām atka-
rībām. Nevajadzētu sevi pārpūlēt, 
jāļaujas atpūtai, jāatvelk elpa, vērts 
uzaudzēt garīgos un intelektuālos 
muskuļus, piedomāt pie tā, kā celt 
savu pašvērtējumu. 

LAUVA. Draudzībai būs 
liela nozīme. Radīsies jauni 
plāni, raisīsies cerības un 
iedvesma. Lauvas zīmē dzi-

mušie ģenerēs negaidītas ieceres un 
radīs iespējas tās īstenot. Svarīgi izda-
rīt pareizo izvēli. Interesēs arī sabied-
riski politiski procesi. Lai viss veiktos 
sekmīgi, būs jāprot uzdrīkstēties un 
panākt kompromisu. Laiks sabalansēt 
savas labklājības rādītājus.  

JAUNAVA. Profesionālisma 
paraugstunda. Liela nozī-
me notikumiem, faktiem, 
uzstādījumiem un nosacīju-

miem. Būs jāpieņem svarīgi lēmumi un 
jāuzņemas atbildība. Jānoskaņojas uz 
pozitīvas frekvences, lai skauģu runas 
atsitas pret to kā pret mūri. Var rasties 
izdevība nokļūt ārzemēs.  

SVARI. Likteņa pieskārie-
nu mēnesis. Ar labklājību 
notiks lielas lietas, cerams, 
pozitīvas. Pastaiga pa juri-

diskām takām. Meklējumi un atra-
dumi. Lai nenāktos zaudēt, liela vērī-
ba jāpievērš jaunu iemaņu apguvei. 
Gribēsies sekot kādai tālai zvaigznei. 

SKORPIONS. Šajā zīmē 
dzimušie apsvērs kredītu 
jautājumus. Šad tad paska-
tīsies kaulainu aci uz citu 

labumiem. Biznesa cilvēki nespēs 
turēties pretī jauniem izaicināju-
miem. Šis nav laiks, kad nauda līp kā 
dubļi pie zolēm, bet centīgākie atradīs 
negaidītas iespējas. Ļoti spēcīgs part-
nerības aicinājums. Daži Skorpioni 
nopietni apsvērs attiecību pārmaiņas. 

STRĒLNIEKS. Jūnijs 
allaž Strēlnieku mudina 
uz darbiem un nedarbiem. 
Gribēs izrauties no jelkāda 

sprosta. Svārstīšanās kļūs par normu, 
tāpat kā mešanās te vienā, te otrā 
galējībā. Jāsāk pierast, ka darba un 
pienākumu kļūst arvien vairāk, bet 
arī darbalauks var pavērties plašāks. 
Sagaidāma atpūta pie dabas, ēdienrei-
žu revidēšana. Un darbs pat pēc darba.  

MEŽĀZIS. Vēlams iespē-
jami daudz laika pavadīt 
pie dabas krūts. Mežāzim 
lēnītēm sāks uzsilt asinis, 

kas dažiem vainagosies ar pēcnācē-
jiem, citiem – ar precībām. Pat rūdīti 
īgņas atgūs dzīvesprieku un smies par 
jokiem. Sportiskās aktivitātēs iesaistītie 
sasniegs augstus rezultātus. Stingrais 
skats spēs pienaglot pie sienas paviršos 
un pat izprovocēt  nelielus skandāliņus. 

ŪDENSVĪRS. Ieprieci-
nās jauni iespaidi. Labprāt 
atpūtīsies un priecāsies 
par katru brīvo stundu 

mājās. Rosīgā iztēle mudinās pie-
vērsties radošām aktivitātēm. Iespē-
jami panākumi sportā. Īstais brīdis 
mainīt ierasto dzīves ritmu – ja tas 
izdosies, tad uz ilgu laiku. 

ZIVIS. Zivis rausies uz 
pusēm starp mājām un dau-
dzajām iespējām ārpus tām. 
Gaidāmas ar tehniku sais-

tītas aktivitātes. Nauda brīnumainā 
kārtā uzradīsies, bet vieglais guvums 
tikpat viegli plūdīs prom. Domās, kā 
iepriecināt ģimeni, kā vēl labāk iekār-
tot māju.  Sieviete satiks potenciālu 
dzīvesdraugu. Vīrietis – mīļotās dēļ 
spers ilgi briedinātu soli.  

Iespēju horoskopi Saules zīmēm
Atkarībā no tā, kādā zodiaka zīmē cilvēka dzimšanas brīdī ir atradu-
sies Saule, tās ceļu DVĪŅU zīmē katrs izjutīs atšķirīgi. 

Dvīņu māņi
No 21. maija pulksten 12.21 līdz 21. 
jūnija pulksten 20.16 Saule atradīsies 
DVĪŅU zīmē. Šajā laikā dzimušajiem 
horoskopu nosaka gan Dvīņu zvaig-
znājs, gan šis un tas no laika enerģēti-
kas, ko ietekmē citu planētu pastaiga 
debesjumā. 

Skaisti mati – 
skaista dzīve!

Austrumu astrologi matu 
griešanai pievērš lielu uzma-
nību, uzskatot, ka matu grie-
šana varot ietekmēt cilvēka 
tālāko likteni. 

5. – veicinās īpašumu 
palielināšanu, kļūsi bagā-
tāks; 8., 20. – matu griezums 
pagarinās mūžu, iegūsi lie-

Iekļauties 
Mēness ciklā 
jūnijā

3.  piektdiena 11.08 – 11.36
5.  svētdiena 8.33 – 18.03
7.  otrdiena  18.27 – 22.33
9.  ceturtdiena 11.13 – 24.00
10.  piektdiena 0.00 – 1.31
11. sestdiena 11.04 – 24.00
12. svētdiena 0.00 – 3.33
13. pirmdiena 20.43 – 24.00
14. otrdiena 0.00 – 5.38
16. ceturtdiena 6.31 – 8.59
18. sestdiena 11.07 – 14.47
20. pirmdiena 23.23 – 23.45
22. trešdiena 5.51 – 24.00
23. ceturtdiena 0.00 – 11.24
25. sestdiena 1.07 – 23.53
27. pirmdiena 19.24 – 24.00
28. otrdiena 0.00 – 10.56
30. ceturtdiena 10.33 – 19.13

z KRISTAPS BAŅĶIS,  
sertificēts astrologs

JŪNIJA ENERĢĒTIKA

2. jūnijā pulksten 0.02 Jauns Mēness 
Dvīņu zīmē. Daļējs Saules aptumsums, kas Latvijā 
nebūs redzams. Jauna Mēness enerģētika būs sajūtama 
turpmāko mēnesi. Aptumsuma laikā paveiktais nopietni 
ietekmēs dzīvi. 

+ Komunikabilitāte. Viegls flirts. Informācijas vākšana. 
Izglītošanās. Ceļojumi. Sarakste. 

– Pakļāvība citu ietekmei. Laika izšķiešana nevajadzī-
gos kontaktos. 

 
15. jūnijā plkst. 23.13 Pilnmēness Strēlnieka 
zīmē. Pilns Mēness aptumsums. Lielākā 
daļa aptumsuma būs novērojama arī Lat-
vijā. 

Enerģētiskais pilnbrieds. 
Cik harmoniski iekļausies 

Mēness ciklā, tik veiksmīgi pavadī-
si šo laiku. Aptumsuma laikā 
paveiktais nopietni ietekmēs 
dzīvi. 

+ Jutekliskums. Ideālisms. 
Tieksme filozofēt. 

– Uzpūtība. Lepnība. Moralizēša-
na. Neapdomīgi pieļautas kļūdas. 

Mēness ikdienā rada fonu 
ikvienai mūsu darbībai. 
Tas ietekmē zemapziņu, 
atbild par mūsu labsajūtu 
un emocionālo stāvokli, 
sapņu pasauli, intuīciju un 
instinktiem, kā arī veselī-
bu. Mēness fāzēm ir sava 
vibrācija un enerģētika, 
kas ietekmē cilvēku dzīvi, 
vai mēs to apzināmies vai 
ne. Daži aktuāli padomi, 
kā iekļauties Mēness ciklā 
JŪNIJĀ.

JŪNIJA sekmīgās dienas: 6., 11., 18., 27., 29., 
19., 25., 29. Uzmanīgās dienas: 1. – 3., 10., 14. 
– 16., 21. – 24.

Čika laiks jūnijā

Katru mēnesi īpaši atzīmē-
jams ir laiks, kurā Mēness ir 
bez kursa jeb neefektīvs. Šajā 
brīdī Mēness it kā atpūšas, 
tāpēc arī cilvēkiem ieteicams 
atpūsties no pasaulīgām lie-
tām. Rodas iekšēja brīvības 
sajūta. Pieaug intuīcija. Lie-
lisks laiks, lai lasītu, pastai-
gātos, pabeigtu iesāktas lie-
tas un sagatavotos jauniem 
darbiem. Vislabāk to pavadīt 
vientulībā. No visām pārē-
jām lietām diemžēl čiks vien 
iznāks. Turklāt notiek daudz 
avāriju, cilvēki kļūst izklai-
dīgi, vairāk runā nekā dara, 
lūst vai atsakās strādāt teh-
nika, naudas lietas nevedas, 
tiek pieņemti nereāli lēmu-
mi. iegādājamies nejēdzīgas 
lietas, tiek kļūdīgi uzstādī-
tas diagnozes, netiek turēti 
solījumi. Šajā laikā vajadzētu 
izvairīties parakstīt līgumus, 
laulāties, veikt sarežģītus 
trikus un pieņemt svarīgus 
lēmumus. Modri jāuzmana 
bērni. Jāieklausās sevī.   

Iz senču pūra. 
Ziedu mēnesis
12. jūnijs – Vasar-

svētki. Ieskandina Jāņu 
paražas. Ticīgie atzīmē Svētā 
Gara izliešanos pār Kristus 
mācekļiem.

20. jūnijs – Priekšjāņu 
diena. Uzkopj mājas, mazgā 
veļu, kurina pirti.

21. jūnijā pulksten 20.16 
– vasaras saulgrieži. Ar 
dziesmām sagaida saullēk-
tu, aplīgo viens otru, noglabā 
vainagus visam gadam. No 
meijām sien pirtsslotas.

23. jūnijs – Līgo vakars.
24. jūnijs – Jāņu diena. 

Sumina Līgas un Jāņus.  
27. jūnijs – Septiņu gulē-

tāju diena. Ja līst – līs septi-
ņas dienas.

29. jūnijs – Pēterdiena. 
Visur deg līksmības ugunis. 
Līgo kā pa Jāņiem. 

Labās nagu griešanas 
dienas  

5., 6., 7., 11., 12., 13., 14., 
19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 
29. jūn.

Augošā Mēnesī (5. – 12. 
jūn.) nogriezti nagi ātri 

ataug. Dilstošā Mēne-
sī (19. – 29. jūn.) – 

          lēni.
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