DZIMŠANAS DIENAS
PLĀNOTĀJS
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KAD un KĀ sagaidīt DZIMŠANAS DIENU, lai saskaņā ar
sevi nodzīvotu nākamo gadu
Ikvienam cilvēkam viņa individuālais gads sākas līdz ar viņa dzimšanas dienu. Simboliski: debesu centrālais
spīdeklis - Saule -cilvēka dzimšanas horoskopā nonāk savā izejas punktā.
Katru gadu simboliskā dzimšanas diena jeb diena, kad Saule veicot kustību cauri visām zodiaka zīmēm
atgriežas tieši tajā grādā, minūtē un sekundē, kāda bijusi Tavā dzimšanas brīdī, var atšķirties no kalendārā
datuma.
Šā gada "dzimšanas diena" un sekojošās 11 dienas (kopā - 12 dienas) ir nozīmīgi laika sprīži, kuru pareiza
izpratne un prasmīga īstenošana var padarīt Tavu dzīvi harmoniskāku līdz pat nākamajai dzimšanas dienai.
Tātad, harmoniski nodzīvotas 12 dienas, kā atskaites punktu un pirmo dienu ņemot astroloģiski precīzu šāgada
dzimšanas dienu, atstās iespaidu uz visu gadu, 12 mēnešiem, 365 dienām. Tie atbildīs šo 12 dienu patiesajam
garam un katrs no tiem simboliski atbildīs sekojošiem 12 mēnešiem: 1. diena - 1. mēnesim, 2. diena - 2.
mēnesim, utt..
Tas notiks tā šā vai tā, gribēsi to vai nē. Manuprāt, labāk šīs zināšanas sekmīgi izmantot. Te tad arī vietā būtu
teiciens: "Katrs pats savs laimes kalējs".
Par pamatu ņemtie dzimšanas dati: 18. jūnijs, 1985. gads, otrdiena,
plkst. 16.35,
Limbaži, Latvija
Aktuālā dzimšanas diena: 27. februāris, 1992. gads, ceturtdiena, plkst. 11.11

CENTRĀLĀS GADA TĒMAS ASTROLOĢISKI
Saule Solārā horoskopa 1. mājā
Saule astroloģiskajā simbolismā norāda uz personības kodolu, rakstura centru un tā svarīgākajām
izpausmes iespējām. Atkarībā no novietojuma solārā horoskopa mājā, nosakāms, kādā sfērā personība
spēj veiksmīgāk realizēt visu savu potenciālu.
Tēmas un iespējas gada griezumā

(no izvēlētajai dzimšanas dienai līdz nākamajai dzimšanas dienai):
Nozīmīgs gads. Parasti cilvēks par šo laika posmu runā kā par lūzuma vietu pirms jauna dzīves cikla sākuma.
Tiek aktivizēta dzīves un radošā enerģija, tiekšanās pēc patstāvības.
Īpaši jaunietim tas nozīmē sākumu neatkarībai un patstāvīgai dzīvei: skolas beigšana un iestāšanās augstskolā,
tās beigšana, darba dzīves sākums u.tml.
Pastiprināta vēlme izteikt sevi, realizēt savu potenciālu.
Pašvērtējuma pieaugums.
Būtiskas pārmaiņas izskatā.
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Mēness Solārā horoskopa 2. mājā
Mēness astroloģiskajā simbolismā atbild par cilvēka pielāgošanās spējām noteiktai videi, par emociju nokrāsu, par jūtu
pasauli un mīlestību, par pārmaiņām un emocionālo (ne)piepildījumu tajās dzīves sfērās, kurās tas konkrēta indivīda
horoskopā nokļuvis.
Emociju un jūtu pasauli uzrunājoša gada tematika

(no izvēlētās dzimšanas dienai līdz nākamajai dzimšanas dienai):
Gaidāma nestabila finansiālā puse. Ieņēmumi nebūs regulāri un nenozīmīgi. Nozīmīga loma pieder ģimenes
cilvēkiem, radiniekiem, vecākiem un plašākai sabiedrībai. Iespējas saistāmas ar sabiedrisko darbu, sociālo
statusu, kā arī izmantojot kopīgus darījumus ar darījuma partneriem. Ģimenes bažas saistāmas ar materiālo
labklājību. Pastiprināta tendence uz izšķērdību, nepamatotas prasības pēc algas.
Cilvēks pieļauj neapdomātu rīcību, nevēlamas saistības. Var izraisīt sabiedrības neapmierinātību, kas negatīvi
ietekmē partnerus un laulāto draugu.
Var būt raksturīgi slinkuma periodi, apātija, depresija un zema aktivitāte.
Jāsargājas no zādzībām.
Pozitīvā puse - sekmīga imidža, izskata maiņa. Rūpes par sevi, skaistumkopšanas salonu apmeklējums.
Veiksmīgi pirkumi, pievēršanās miesiskām un kulinārijas baudām, masāžu apmeklējums.
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CENTRĀLĀS GADA TĒMAS NUMEROLOĢISKI
Numeroloģiskais 1992. gads
Piektais gads deviņu gadu ciklā.
Pārmaiņu, izaugsmes un plašuma gads. Šogad Tavā dzīvē ienāks daudz jaunu cilvēku, ideju, apstākļu, ceļojumu, izpriecu. Var
mainīt dzīvesvietu. Īstais laiks atbrīvoties no visa nederīgā, lai pavērtu ceļu jaunajam. Varbūt iekārosi pārāk daudz, kamdēļ
pieņemsi nepārdomātus lēmumus, kurus vēlāk nāksies nožēlot. Esi daudzpusīgs personiskajā dzīvē un darbā. Seko pasaules
notikumiem. Nešķied veltīgi savus spēkus. Ķeries pie jauna projekta, vairāk reklamē savu biznesu – izvairies no rutīnas.
Iegremdējies dzīves baudās, bet saglabā veselo saprātu.

Janvārī daudzi cilvēki, pat nepazīstami, vērsīsies pie Tevis pēc palīdzības. Iespējami pārsteigumi no tuvinieku
puses - viņi mainīs Tavus plānus. Kopumā janvāris ir uzskatāms par mierīgu mēnesi. Vari aizbraukt atpūsties
uz kādu pazīstamu vietu.
Februārī informācija nāks no visām debespusēm. Tā ir jāpadomā un pamatīgi jāapsver. Februārī vari uzsākt
mācības - būs panākumi. Labs laiks analizēšanai, kaut kā jauna izzināšanai. Gada griezumā šis nav tas
aktīvākais mēnesis.
Martā Tu redzēsi, ka citi brīnumainā kārtā ietekmējas no Tevis sacītā vai darītā. Liela mēroga reklāmas,
mārketinga, riska laiks. Vari atrast ļoti labu darbu. Vecā darba vietā vari saņemt paaugstinājumu ar
nosacījumu, ka strādā un pierādi sevi. Esi pārliecināts par sevi.
Aprīlī ļoti daudz darbu, plānu, koncentrēties uz kaut ko vienu būs grūti. Jāpaanalizē, kas Tev vajadzīgs un no
kā labāk atteikties. Neko tālejošu labāk neiesākt. Aizbrauc atpūsties uz ārzemēm.
Maijā daudz satraucošu iespēju, kuras visticamāk būs īslaicīgas. Jāsaprot, ka ne katrs darbs nesīs rezultātus.
Var saņemt gandarījumu no padarītā darba. Ceļo, izej cilvēkos un šķitīs, ka pasaule kļuvusi plašāka un
interesantāka.
Jūnijā hormoni trakos. Paaugstināts romantisms var traucēt koncentrēties darbam. Sapratīsi, ka apkārt ir tik
daudz potenciālu partneru, ka gribēsi visus paņemt sev. Tieksme izpūst no mušas ziloni, var novest līdz
attiecību saraušanai ar draugiem, vai tuvu cilvēku. Nesteidzies, lai pēc tam nav jānožēlo.
Jūlijā daudz darba, bet arī izklaides vilks uz dažādam pusēm. Nodarbojies ar pašreklāmu. Iegūsi gandarījumu
un prieku ceļojumā ar mīļoto cilvēku, vai draugiem. Pacenties ierobežot tēriņus. Vari saņemt paaugstinājumu.
Problēmu risināšanu atliec uz vēlāku laiku. Ja esi nopietnas dabas cilvēks, šķitīs, ka esi nonācis haosa valstībā.
Augustā sapratīsi, ka visam ir savs robežas – arī sapņiem. Būs jāsaskaras ar ierobežojumiem. Augustā
atvaļinājumā labāk neiet. Šī mēneša uzdevums ir Tevi piezemēt, likt saprast, ka skrienot neko daudz vis
nepaveiksi. Laiks pāriet no fantāzijām uz reālu darbu. Izdomā plānu, pieraksti, sakoncentrējies uz to.
Septembris būs nemierīgs, kņadas un steigas pilns mēnesis. Jāpadara lietas un darbi, kas nav savstarpēji
saistīti. Darbus, kas prasa uzcītību, kārtību, atbildību labāk atlikt. Izvairies no ilgtermiņa lēmumu
pieņemšanas. Reklamē sevi un biznesu. Ceļo, satiecies ar cilvēkiem, apmeklē izstādēm, teātrus, koncertus. Var
vilkt pa „kreisi”. Var izmēģināt laimi loterijā.
Izmanto oktobri, lai mierā, laimē un pārticībā atjaunotu savus spēkus, kurus iztērēji, palīdzot citiem. Tam
noderēs izbraukums uz kādu jau agrāk apmeklētu vietu. Neatsaki tiem, kas lūdz palīdzību. Tuvinieki mainīs
Tavus plānus.
Novembrī var doties individuālā un savai izpratnei atbilstošā svētceļojumā. Tādējādi var izdoties piekļūt
intuitīvi spēcīgiem zemapziņas strāvojumiem. Skrējiens uz vietas jāpiepilda ar noturīgāku intelektuālu saturu.
Decembris ir darbīgs laiks, kad vari daudz ko sasniegt. Pirmssvētku drudzī vari iesaistīties dažnedažādos
reklāmas pasākumos – ļoti liela iespēja, ka tieši Tevi pamanīs. Vari iegūt ļoti labu darbu.
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12 DIENU PLĀNS
Svarīgi ir KĀ un KAD tiek svinēta dzimšanas diena!
Katru gadu Tava dzimšanas diena ievada 12 nozīmīgas dienas, kuru pareiza izpratne, prasmīga un līdzsvarota
izdzīvošana var padarīt Tavu dzīvi harmoniskāku līdz pat nākamajai jubilejai.
Katrā no šīm dienām, attiecīgi domājot un rīkojoties, izrādīsi labvēlību visām Zodiaka zīmēm. Tas ļaus Tev ar
gandarījumu teikt: "Es izdarīju visu, kas manos spēkos, lai līdzsvarotu sevi un pasauli ap sevi." Tu raidīsi
Kosmosā labvēlības zīmi, kas nepaliks bez ievērības.
Pirmās dienas jeb Jubilejas lielā nozīme
Tā ir Tava lielā diena, tādēļ īsteno visu, ko viskvēlāk vēlies. Mīli sevi!
Apraksti un luksofori palīdzēs sekmīgāk saprast, kā iegūt vislielāko pašlabumu!
Dzimšanas dienā un tai sekojošās 11 dienās (ik pēc 24 stundām), būtu jāievēro pavisam vienkārši domāšanas
un uzvedības principi, ko simboliski atspoguļo katra no 12 zodiaka zīmēm.
Sapratīsi, ka lielus pasākumus, piemēram, ceļojumu ērtāk ir plānot, ievērojot savu ciklu, kas izriet no TAVA
individuālā mēnešu skaitījuma.
Turpmāko 12 mēnešu enerģētika būs atbilstīga šo no dzimšanas dienu skaitīto 12 dienu notikumiem un
enerģētikai.
Visus pasākumus īsteno ar harmoniju sevī, nesaspringti un dabiski.
Centies pēc iespējas vairāk domāt, runāt un darīt atbilstoši dienas simbolismam.
Pielietojums: izlasi dienas aprakstu un ievēro precīzo laiku, kad tā sākas. Padomā, kā minētos atslēgvārdus un
darbības izmantot tieši Tavā dzīvē, lai tie būtu organiski un piemēroti tikai Tev. Atslēgvārdi ir simboliski un
universāli, bet tieši tos tu vari apaudzēt un ietērpt sev vislabākajā veidā. Liec lietā fantāziju un izdomu.
Katras dienas pavadīšana ir jāsamēro arī ar luksoforiem, un kas būtu vēl labāk – ar Saules, Mēness kalendāru.
Jā, tas prasa zināmu laiku un piepūli, bet tieši tā Tu vari uzlabot visu gadu kopumā – tikai 12 dienās!

Luksoforu nozīme
Katrai no 12 dienām ir pievienoti Dienas luksofors un Tavs individuālais luksofors. Tie ir nozīmīgi, lai saprastu
konkrētās dienas unikālo enerģētiku.
Jo augstāks norādītais %, jo harmoniskāka enerģētika.
Jo lielāks mīnusa %, jo lielāka spriedze.
Dienas luksofors – apkopotas visu planētu savstarpējās mijiedarbības, rādot, vai noteiktajos diennakts
ceturkšņos enerģētika ir harmoniska, disharmoniska vai neitrāla.
Pielietojums līdzīgi kā satiksmes regulētājam luksoforam.
Harmonisks - darbības pavadīs labvēlīga enerģētika; īsteno ieceres.
Neitrāls - dienā nav būtiskas spriedzes; ieteicamas ierindas darbības.
Disharmonisks - darbības pavadīs nelabvēlīga enerģētika; spriedze, konflikti; problēmas.
Individuālais Dienas luksofors – unikāli pēc Taviem dzimšanas datiem apkopota visu planētu
savstarpējā mijiedarbība, rādot, vai noteiktajos diennakts ceturkšņos laiks Tev ir harmonisks, disharmonisks
vai neitrāls.
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Salīdzot Dienas enerģētikas luksoforu ar Individuālo Dienas luksoforu, var sekmīgāk izmantot visas tieši Tavas
dienas iespējas.
Vissvarīgākie ir tieši Dzimšanas dienas jeb 1. dienas abu luksoforu rādījums, jo rāda kopumā visa
gada dzimšanas kartes enerģētiku. Šajā gadījumā plkst. laikiem nav nozīmes, bet krāsas rāda, vai gads
kopumā ir spriedzes bagāts, harmonisks vai neitrāls planētu mijiedarbībā. Gada kopējā raksturojumā primāri
svarīgākais ir Individuālais luksofors.
Pielietojums: Tev ir jāpavada 5. diena un esi sarakstījis plānus, bet redzi, ka ¾ dienas ir sarkana, izņemot zaļo
laiku pl. 18:00 – 24:00. Šis laiks abos luksoforos ir zaļš. Tas nozīmē, ka tieši šis laika periods ir vislabvēlīgākais
dienas plānotajām nodarbēm. Savukārt pārējā laikā ievēro mērenību, dari jaukas lietas un kontrolē emocijas,
neradot sev un apkārtējiem spriedzi. Svarīgākais ir noķert īsto brīdi.
– Ko darīt, ja visu dienu abos luksoforos ir sarkans?
Ievērot mērenību un censties izmantot dienas iespējas pēc iespējas mierīgi, bez stresa.
– Ko darīt, ja Individuālā luksoforā ir sarkans, bet dienas – zaļš?
Tas nozīmē, ka diena ir harmoniska, bet Tev var neizdoties iegūt no tās visu labumu.
– Ko darīt, ja dienas luksoforā ir sarkans, bet dienas Individuālā luksoforā - zaļš?
Tas nozīmē, ka dienā kopumā ir spriedze un maz iespējamo piedāvājumu, bet Tu vari prast no tās paņemt
mazumiņu. Vienīgi jārēķinās, ka būs arī pa kādam konfliktam, neizdošanās un katrai lietai līdz nāks arī kādas
blaknes. Uz visiem attiecināmā planētu mijiedarbība ir ar lielāku spēku par Tavu individuālo.
Precīzie planētu aspekti
Kad esi izvēlējies ideju īstenošanas laiku – abos luksoforos ir zaļš –, ieteicams izvēlēties planētu sarakstā
precīzu laiku. Ar zaļu ir atzīmēti harmoniskie planētu mijiedarbības brīži. Precīzi norādītajā laikā vai dažas
stundām pirms tā ir īstais brīdis! Derēs laiks arī stundu pēc norādītā laika, bet tad labvēlīgā ietekme ir
pavājināta. Tas viss strādā, ja turpat blakus laika ziņā nav kāds no sarkanajiem aspektiem, kas labvēlīgo
ietekmi samazina.
Pieraksti novērojumus, plānus un paveikto
Pierakstiem ir liela loma, jo tie ir ideju „sazemējums”. Tas labāk palīdz saprast iespējas un atskārst kļūdas. Un
saglabājas kā darbības un vēlmju pierādījums nākotnē.

Katrs pats savs laimes kalējs!
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1. diena - Dzimšanas diena. DAUDZ LAIMES! :)
Sākas ceturtdiena, 1992.gada 27. februāris plkst. 11:11
Dienu pavadi kā Auns
Dienas notikumi atspoguļosies no 1992. gada 27. februāris, ceturtdiena līdz 1992. gada 27. marts

Atslēgvārdi: esmu, izpaužos, iesaku, apgalvoju, aizsvilstos, aizrauju, vedu, loģika, lepnums,
pašpārliecinātība, nevaldāms gars, izlēmīgums, možums, drošsirdība, vīrišķība, neatlaidība, iniciatīva,
mērķtiecīgums, godkārība, lielas caursitēja spējas, optimisms, entuziasms, aizrautība, aktivitāte, marsieša
enerģija.
Darbības: veltu laiku sev, nekautrējoties no veselīga egoisma; atļaujos vairāk nekā parasti spēju; ļauju
citiem sarīkot sev svinības.
Kontrolējamās negatīvās izpausmes: aizkaitinājums, uztraukums, uzliesmojums, impulsivitāte,
nelietība, ietiepība, īgnums, tieksme uz pārspīlēšanu un sensācijām, kaislības, agresivitāte, despotisms.
Dienas luksofors

Individuālais dienas luksofors
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Neitrāls

6:00
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Disharmonisks
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Čika laiks
00:00 - 09:33

6:00
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Disharmonisks

18:00
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0:00
01:53 Mēness trigons ar Marsu
06:53 Mēness trigons ar Merkuru
10:41 Mēness opozīcija ar Veneru
15:16 Neptūna sekstils ar Saturnu
17:28 Veneras trigons ar Saturnu
20:22 Mēness kvadrāts ar Jupiteru
Čika laiks
00:00 - 09:33

Piedzīvotais un Tavi novērojumi:
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Lai izdodas!
Tavs astrologs Kristaps Baņķis
+371 26 31 31 34
info@astrologi.lv
www.astrologi.lv
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