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z KRISTAPS BAŅĶIS,
sertificēts astrologs
No 23. augusta plkst.
2.39 līdz 23. septembra
plkst. 0.18 Saule atradīsies
JAUNAVAS zīmē. Šajā laikā
dzimušie bērni būs ar spēcīgu Jaunavas zīmes akcentu horoskopā, paņemot
sev līdzi kaut ko no laika
enerģētikas, kurai savu
nokrāsu iedvesīs arī citu
debesu ķermeņu "pastaiga"
debesjumā.

Jaunavas laiks –
darbīgā noskaņā
Saules atrašanās Jaunavas
zīmē iezīmē senlatviskos ražas
svētkus, kas kulmināciju piedzīvo līdz ar Miķeļdienu. Jaunava
ir latviska zīme, tātad čakla,
nopietna un nešpetnajai ziemai
gatavoties kāra. Pagrabā tiek saliktas ievārījumu burciņas, āboli, novākta kartupeļu raža –
bagātīgs laiks. Latvieši šajā laikā sāk domāt par kāzu dzeršanu. Noskaņa ir darbīga, aiz muguras palikušas saules pielietās
pļavas un pilsētnieciski dīkdienīgā atpūta. Pienācis laucinieku
laiks.
Debesu sakarnieks Merkurs
25. augusta vēlā naktī ieiet
Svaru zīmē, līdz 7. septembrī
teju visa mēneša garumā kļūst
retrogrāds. Sarežģīts brīdis
darba meklētājiem, ierēdņiem,
transporta un tirdzniecības
sfērā strādājošajiem. Sadzīvē
– nobruks datori, lieki rakstīsim dokumentus, noklīdīs
vēstules, radīsies pārpratumi,
zudīs mantas, sašķobīsies
ticība pat par drošām lietām,
pieaugs satiksmes negadījumu
briesmas. Jebkuram lēmumam,
kas mērķēts uz priekšdienām,
ir lemts atdurties, sapīties
vai vienkārši aiziet nebūtībā.
Merkuram virzoties atpakaļgaitā, vēlams paraudzīties, kā
savīt vienā veselumā garīgās
un materiālās vērtības.
Par rīcību atbildīgais Marss
25. augustā plkst. 20.17 ieiet
Vēža zīmē, kur uzturēsies līdz
16. oktobrim. Pietiekami ilgais
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SEPTEMBRA
sekmīgās dienas: 2., 7.,
9., 11., 22., 24., 28., 29.
uzmanīgās dienas: 4.,
5., 12., 13., 16., 18., 23.,
26., 27.
laika periods uzmundrinās
visas Zemes (Vērsis, Jaunava,
Mežāzis) un Ūdens (Vēzis,
Skorpions, Zivis) stihijas zīmes.
Vēzim vairāk tīkama ir samiernieciska un ģimeniska gaisotne,
tamdēļ veiksies daudz labāk.
Mīlas dzīves pārvaldniece
Venera 26. augustā plkst. 19.13
ieiet Lauvas zīmē, padarot uz
nepilnu mēnesi krāšņāku mīlas
dzīvi. Cilvēkiem patiks viss, kas
bagātīgi izrotāts un cēls. Tamdēļ
arī pienācis romantiskās mīlas
laiks, ko pragmatisku padarīs
vien "jaunaviskā" šķendēšanās
par naudas trūkumu visu vēlmju apmierināšanai...
Tiem, kam 1. septembris –
Zinību diena – ir īpaši svētki,
ieteicams laikus ieplānot došanos uz skolu. Liels kavējumu
skaits, negaidīti sastrēgumi,
ģimeniski strīdi augs kā sēnes
pēc lietus. Vecākiem jāraugās,
lai mazais skolnieciņš nekļūtu
par lielā notikuma neveiksmīga
plānojuma ''ķīlnieku". Par ziedu
pušķi arī jāpadomā laikus.
Tomēr visus niekus "izšķīdinās"
atkalredzēšanās prieks un
draudzīgas čalas. n
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Atkarībā no tā, kāda ir cilvēka horoskopa zīme jeb kādā
zodiaka zīmē viņa dzimšanas brīdī ir atradusies Saule, tās
ceļu JAUNAVAS zīmē katrs izjutīs atšķirīgi.
AUNS. Laiks apstāties un atliekt taisnu
muguru. Priekšā vesels
darba mēnesis. Aktīvu
darba meklēšanu un visus praktiskos darbus ieteicams sākt līdz
5. septembrim, pēcāk atliks vien
samierināties ar pirmajā enerģijas
vilnī paveikto. Veselības stiprināšanai pamaini ikdienas ieradumus.
Nopirksi mājdzīvnieku.
VĒRSIS. Prieka mēnesis, ja iepriekš esi spējis
kārtīgi pastrādāt un
nodrošināt sev labvēlīgus darba apstākļus. Talkā nāks
veiksme. Pavadīsi daudz vairāk
laika ar bērniem, domāsi par pēcnācējiem. Lai arī kā vēlētos iegādāties
elektriskās iekārtas, ritošo tehniku
un noformēt šķietami izdevīgus
dokumentus, septembrī tam nav
vēlīgs laiks.
DVĪŅI. Pirmajā vietā
būs saimnieciskā rosība.
Vajadzēs nostiprināt savas pozīcijas materiālajā
sfērā, iegādāties vērtīgas lietas.
Izteikti daudz sanāks domāt par mīlestības
tēmu
un
bērniem.
Atpūtīsies vietās, kur pabiji sen.
Dvīņi vairāk nekā citas zīmes ir
pakļautas retrogrādajām Merkura
cilpām, tādēļ nedienas saskarsmē
un ar transporta līdzekļiem būs
ikdienišķa parādība. Mēri, bet
negriez!
VĒZIS.
Zinātkāres
uzplaukums – akurāt uz
Zinību dienu! Septembrī
būs daudz spēka un
pašpārliecinātības, lai to liktu lietā.
Tiesa, virziens nav uz āru, bet uz
iekšu, ne uz priekšu, bet atpakaļ.
Uzpeldēs interesanti fakti par
ģimenes locekļiem. Iespēja panākt
savu taisnību zemes un nekustamo
īpašumu lietās.
LAUVA. Pēcjubilejas
mēnesis aktualizēs vajadzību pēc sasniegumiem
un ikdienišķu iekārtošanos atbilstoši savai izpratnei par
komfortu. Sabiedriskās aktivitātes
ies mazumā. Tavs iekšējais un ārējais skaistums glābs pasauli. Lēni
iekarsīsi, vēl lēnāk atdzisīsi.
JAUNAVA.
Mēneša
gaviļniece
Jaunava
izjutīs sev pievērstu
uzmanību, atzinību un
uz viņu liktās cerības. Profesionālās
darbības sfērā būs jāatgriežas pie
kādreiz darītiem darbiem, jāuzņemas jauna atbildība un jāpaveic aizsāktais. Mīlas dzīve jautrību nesola,
tajā būs pārāk daudz neskaidrību
un nenoteiktības.

SVARI. Atteikšanās,
pieticības un atpūtas
mēnesis. Kārosi daudz
un vēl vairāk spēka ieguldīsi savu iegribu apmierināšanā, bet izlēmības un skaidrības pietrūks. Lai nesāktu niekoties ar alkoholu, ieteicams spert soļus nezināmā virzienā – ezotērikā, psiholoģijā, radošās izpausmēs, mūzikā, dejā.
Uzplaukst mīla un draudzība.
SKORPIONS. Sapņu
piepildījuma mēnesis.
Panākumi atkarīgi no
spējas uzturēt kontaktus un savienot savas intereses
ar apkārtējiem. Liela loma būs
izglītībai, draudzībai, kolēģiem.
Iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs var piespēlēt jaunus attīstības
virzienus. Pieaugoša interese par
politiku. Skorpions metīsies kaislīgā cīņā ar rutīnu un ierobežojumiem.
STRĒLNIEKS. "Kāds
ir tavs dzīves mērķis?"
daudzkārt tiks uzdots
šis jautājums. Izturēsi
pārbaudījumus ar slavu un varu.
Materiālos labumus var iegūt caur
paklausīgu likumu ievērošanu, ilgtermiņa darbību. Uz visu notiekošo
lūkosies ar skaidru prātu, kaut kas
būs zudis no bērnišķīgā viegluma.
MEŽĀZIS. Daudzi Mežāži domās praktiski un
pretkrīzes noskaņā uzsāks studijas. Daļa ne
mazāk pragmatiski meklēs jaunas
iespējas kaut kur viņpus jūrām.
Mainīsies attieksme pret citām
kultūrām, jo iepazīsi tās tuvāk.
Iespējami tiesu darbi ar radiniekiem. Ilglaicīgas attiecības beidzot
var tikt noformētas.
ŪDENSVĪRS. Pārmaiņu mēnesis. Sapratīsi,
ka jākooperējas, jāsaspiežas ciešāk. Audzēsi
taukus ziemai. Ar finanšu iestādēm
kārtojamus jautājumus labāk pabeigt līdz 7. septembrim. Attiecību
dzīve pietiekami piepildīta, lai
mestos darbos. Jāprot atteikties no
pagātnes, no kuras esi "izaudzis"!
ZIVIS. Zivis uz ilgāku
laiku iznāks no privātās
dzīves
sarežģījumu
apburtā loka un metīsies apgūt jaunus ūdeņus. Viegli
tapt populāram. Mēnesis paies ātri
– partnerībā, kooperācijā vai sacensībā ar līdzvērtīgiem. Izlēmības
trūkuma dēļ daudzus darbus un
atbildību uzticēsi citiem. Citu mudinātas, Zivis sāks sportiskas nodarbes, daudz laika veltīs bērniem un
alks romantiskas mīlestības. n
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IEKĻAUTIES MĒNESS
CIKLĀ SEPTEMBRĪ

Iespēju horoskopi Saules zīmēm
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Mēness ikdienā rada fonu jebkurai mūsu darbībai. Tas ietekmē zemapziņu,
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 SEPTEMBRĪ.

Skaisti mati – skaista dzīve!

Austrumu astrologi matu griešanai
pievērš lielu uzmanību, uzskatot, ka tā var
ietekmēt cilvēka tālāko likteni. Ne velti
saka: "Nogriezt prātu..." Septembrī labvēlīgas
matu griešanas dienas:
2. – veiksme darbos, nauda ripos kabatā un
priekšnieka smaids būs apaļš kā Mēness;
10., 15., 16. – prieks un daile;
11. – lieliska iespēja uzlabot savu
labklājību; iegūt jaunu īpašumu;
atlabt no saslimšanas, bet arī iegūt
lieko svaru;
12. – labklājība; uzlabosi sejas krāsu;
17. – patiksi apkārtējiem;
22. – veicinās īpašumu palielināšanu;
kļūsi bagātāks;
25. – matu griezums pagarinās
mūžu; iegūsi lielāku nozīmi
apkārtējo acīs;
28. – saasinās sajūtas, palielinās
prāta un gara spējas, var
parādīties gaišredzība.

SEPTEMBRA
ENERĢĒTIKA
4. septembrī plkst.
19.02
Pilnmēness
Zivju zīmē.
Enerģētikas pilnbrieds. Cik harmoniski
iekļāvies Mēness ciklā,
tik labdabīgi pavadīsi
šo laiku.
+ Fantāzija. Iejūtība.
Ideālisms. Romantika.
Godīgums. Palīdzība.
- Nemiers. Vientulība. Sevis žēlošana. Noslēpumi. TV mānija.
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Iz senču pūra:
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Viršu mēnesis
29. septembris – Miķeļdiena, Rudens
svētki, Appļāvības, Apjumības. Visai labībai
jābūt novāktai un zem jumta. Precību laika
beigas. Sākas guļas un veļu laiks.

Jauns Mēness
Jaunavas zīmē

18. septembrī plkst.
21.44.
Jauna Mēness enerģētika sajūtama turpmāko
mēnesi.
+
Darba
dzīve.
Lietišķums. Vērošana,
analizēšana. Ekskursija
zaļumos.
Organisma
attīrīšana.
- Atturība. Kritika.
Strīdi.
Pedantisms.
Kašķīgums.
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Atslodzes
dienas

4. (visu
dienu), 12.,
13., 15.,

18.
(visu
dienu),
19., 21.,
26.

Labās nagu griešanas dienas

2., 7. – 9., 13. – 17., 21., 22.,
29., 30.
Augošā Mēnesī (21. – 30.
septembris) nogriezti nagi ātri
ataug. Dilstošā Mēnesī (7. – 15.
septembris) – lēni.

Čika laiks
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SEPTEMBRĪ

Katru mēnesi īpaši atzīmējams laiks ir
Mēness bez kursa, kad tas it kā atpūšas, un
līdz ar to no pasaulīgām lietām atpūšas arī
cilvēki. Rodas iekšēja brīvības sajūta. 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. Turklāt notiek daudz avāriju; cilvēki
kļūst izklaidīgi, vairāk runā nekā dara; lūst vai
atsakās strādāt tehnika; naudas lietas nevedas;
tiek pieņemti nereāli lēmumi; iegādājamies
nejēdzīgas lietas; kļūdas diagnozē; netiek turēti
dotie solījumi. Šajā laikā vajadzētu atturēties
no svarīgu lēmumu pieņemšanas, parakstīt
līgumus, laulāties, veikt sarežģītus trikus. Un
rūpīgāk jāuzmana bērni! Ieklausies sevī!

Datums

Diena

Čika laiks (plkst.)

1.
3.
5.
6.
8.
10.
12.
14.
15.
16.
17.
19.
20.
21.
23.
25.
26.
28.
30.

otrdiena
ceturtdiena
sestdiena
svētdiena
otrdiena
ceturtdiena
sestdiena
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
sestdiena
svētdiena
pirmdiena
trešdiena
piektdiena
sestdiena
pirmdiena
trešdiena

0.00 – 6.43
8.19 – 18.58
19.53 – 24.00
0.00 – 5.14
3.12 – 13.18
10.17 – 19.17
14.30 – 23.19
16.57 – 24.00
0.00 – 1.39
19.11 – 24.00
0.00 – 2.56
2.56 – 4.26
21.43 – 24.00
0.00 – 7.52
6.32 – 14.43
17.15 – 24.00
0.00 – 1.19
6.33 – 14.07
14.34 – 24.00
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