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– Ja gribi pieredzēt brīnu-
mus, padzīvo gadu pēc Mēness 
kalendāra, – saka Kristaps, 
uzdāvādams man savu veido-
to šā gada Mēness kalendāru, 
lai, Kristapa vārdiem runājot, 
nevajadzētu stresaini skriet 
pret straumi. – Mēness kalen-
dārs attiecas uz visiem cilvē-
kiem. Tas ir kā saule, patīk tā 
vai ne, bet apspīd visus, – pie-
bilst astrologs.

Kristaps deviņus gadus bija 
mans kolēģis "Latvijas Avīzē", 
bet tad pienāca brīdis, kad 
viņš no rakstīšanas pievērsās 
zvaigžņu tulkošanai un skaitļu 
ietekmes izpētei cilvēka dzīvē. 
– Es jau arī tagad no žurnālis-
tikas nekur tālu neesmu ticis, 
asinīs tā rit tālāk. Man ir vēlme 
visu apgūto nodot citiem, ko arī 
šobrīd daru interneta portā-
los "astrologi.lv", "numerologi.
lv", "e-astrologs.lv". Aizsākums 
bija jau 2001. gadā, kad manā 
personīgajā dzīvē notika iekšēji 
meklējumi. Tie mani aizveda 
pie kristībām un astroloģijas 
studijām. Manai strēlnieka 
dabai piemīt Dullā Daukas 
sindroms – uzzināt, kas slēp-
jas aiz horizonta. Divus gadus 
mācījos Andra Rača Astroloģi-
jas skolā, līdz trešajā gadā bei-

dzot "pielēca", kas īsti tā ir par 
zinātni, un 2005. gadā ieguvu 
profesionālā astrologa sertifi-
kātu. Gadu vēlāk kopā ar Mār-
tiņu Briedi radās doma veidot 
Mēness kalendāru, kas guva 
labu novērtējumu, un kopš tā 
laika tas arī regulāri publicēts 
"Mājas Viesī". Vēlāk jau arī citi 
izdevumi sāka to darīt, tikai 
tādā noplicinātā variantā. Lai 
arī astroloģijai jau biju pievēr-
sies ar visu sirdi, tomēr jutu, ka 
visas durvis uz dvēseles būtību 
tā neatvēra. Un tad nāca kārta 
numeroloģijas iepazīšanai. 
Mani vienmēr interesējušas 
garīgās zināšanas, kas pietu-
vinātos zinātnei. Gaišredzība 
mani nekad nav saistījusi, jo 
tā izpaužas tikai sajūtu līmenī. 
Astroloģijai ir loģiski izskaidro-
jumi, tā ir mācība par planētu 
cikliem. To katrs, kam vien ir 
vēlme, var apgūt. Arī nume-
roloģija ir ģeniāla savā vien-
kāršībā, ko iespējams apgūt 
kā ābeci. Tāpēc arī izveidoju 
pašmācības ceļā apgūstamas 
programmas "Pats sev nume-
rologs" un "Pats sev astrologs". 
Mans mērķis ir izglītot cilvē-
kus. Varbūt tādējādi ņemu nost 
maizi vājiem astrologiem. Taču 
man piemīt celmlauža jaun-

saimnieka līdumnieka daba. 
Astroloģiju pie mums uzska-
ta par neformālu izglītību, bet 
es eju ceļu, lai tā kļūtu par 
profesionālu. Tas ir ceļš uz 
nopietnām mācību iestādēm. 
Rīgas Tehniskās universitātes 
zinātņu klubā jau runāju par 
numeroloģiju kā zinātni. Astro-
loģija arī nav jāsasaista tikai 
ar horoskopiem, tai jānostājas 
līdzās filozofijai, psiholoģijai. 
Astroloģijai paralēlā zinātne 
ir numeroloģija, tikai to neva-
jag piesārņot ar Taro kārtīm 
un zīlēšanu kafijas biezumos. 
Sākot nodarboties ar numerolo-
ģiju, vēlējos sakārtot arī šo vidi, 
tāpēc kopā ar domubiedriem, 
profesionāliem numerologiem, 
izveidoju Latvijas numerologu 
biedrību.

Kristaps teic, ka viņu vis-
vairāk aizrauj izzināšanas 
process. Astroloģijas un nume-

roloģijas zināšanas var pilnvei-
dot bezgalīgi, ar vienu mūžu 
tam pat nepietiek.

– Man patīk neizsmeļamas 
idejas, bet nesaprotu, kāpēc as-
troloģiju un numeroloģiju oficiā-
li neatzīst par zinātni. Cilvēku 
izpratnei tās gājušas pa priekšu. 
NASA pēta kosmosu, bet nevar 
vien izpētīt, savukārt astrologi 
uzskata – Visums nav ārā, bet 
cilvēkā iekšā. Ja varēs izpētīt cil-
vēku, varēs saprast arī kosmosu.

Kristaps piebilst: – Savu 
uzņēmumu dibināju sev astro-
loģiski labvēlīgā laikā. Tāpat 
arī laikus raudzījos, kad iegā-
dāties mašīnu. Zinu, kuras ir 
manas labās dienas skvoša 
spēlei. Ir tādi klienti, kas nāk 
pie astrologa bez īpašas jēgas. 
Vaicā, vai man tajā dienā vaja-
dzētu lidot? Pajautāju – ja neie-
teikšu to darīt, vai tomēr lido-
siet? Klients atbild – protams, 
man taču biļetes jau nopirktas. 
Astroloģija tomēr jāizmanto 
nopietnākiem nolūkiem. Esmu 
gatavs maznodrošinātiem cil-
vēkiem, kas patiesi ļoti vēlas 
pašmācības ceļā apgūt astrolo-
ģiju un kam pieejams interneta 
pieslēgums, dāvināt bezmaksas 
iespēju to izdarīt vietnē e-astro-
logs.lv. 
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Cesvainiešiem 25. febru-
ārī "Latvijas Avīzes" dienas 
pasākumā būs iespēja tik-
ties ar sertificētu astrologu 
un numerologu KRISTAPU 
BAŅĶI. "Mājas Viesa" 
lasītāji jau gadiem ilgi iepa-
zinuši Kristapa veidotās 
astroloģiskās prognozes. 
Viņš regulāri dod padomus, 
kā veiksmīgāk iekļauties 
Mēness ciklā, kuras ir lab-
vēlīgākās dienas matu grie-
šanai, kad ievērot atslodzes 
dienas, kurā brīdī Mēness ir 
bez kursa un tādēļ vajadzē-
tu atturēties sākt ko jaunu 
un svarīgu, jo no tā čiks 
vien iznāks.

Ar celmlauža dabu
Manai strēlnieka 
dabai piemīt Dullā 
Daukas sindroms – 
uzzināt, kas slēpjas 
aiz horizonta.
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