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Gada
devīze:

izmanto
atjautību,
lai īstenotu
savus
mēŗkus

2016. gads ietver ļoti spēcīgas skaitļa
«9» enerģētiskās vibrācijas kā astroloģijā, tā arī numeroloģijā, jo nākamais
gads summā (2+0+1+6) veido skaitli
«9» un ir Pērtiķa gads, bet Pērtiķis —
devītais dzīvnieks divpadsmit dzīvnieku
aplī. Tāpat arī planēta Saturns, kas noteiks toni visu nākamo gadu, atrodas
devītajā zodiaka zīmē.
Skaitlis «9» ir noslēdzošais gads deviņu gadu ciklā, tāpēc nākamajā gadā
būs jāprot atsijāt graudus no pelavām.
Būs jāatsakās no tā, kas nestrādā. Tas
attiecas gan uz attiecībām, gan biznesu. Šis skaitlis ietver Marsa un Neptūna apvienoto simbolismu, prasot kā atskaiti visu, kas abām planētām svarīgs.
Lai arī gads būs neskaidrību, apjukuma un nenoteiktības pilns, tomēr astroloģiskais gads, kas sākas līdz ar
Saules ieiešanu Auna zīmē 2016. gada
20. martā, ir tieši Marss, kas nozīmē,
ka visu izšķirs darbība un rīcība. Neptūna sapņainībai, mīlestībai, cerībām, ezoteriskam
pasaules redzējumam ir
jābalstās darbībā.
Pār cilvēkiem parādīsies lielāks valsts diktāts,
vairāk tiks ierobežota personīgā brīvība. Tāpēc politikā aktivizēsies sabiedriskās domas kareivīgās
izpausmes — piemēram,
piketi. Šajā gadā var parādīties spēcīgi politiķi un
jaunas partijas.
Būs svarīgi meklēt līdzsvaru. Gada
kopīgā tēma iezīmējas kā izteikta divdabība, jo Saturns atbild par saprātīgu
dzīvi, disciplīnu, pienākumu izpildi, bet
Pērtiķis ir brīžiem neprognozējams dzīves baudītājs. Pragmatiķiem un racionāli noskaņotiem praktiķiem šī gada
galvenais uzdevums būs tiekties pēc
iracionālām un nepraktiskām lietām,
piemēram, pēc skaistuma un kultūras.
Savukārt māksliniekus, kam ir problēmas sakārtot savas finanses, apstākļi
nākamajā gadā mudinās rūpēties par
dzīves praktisko pusi.
Lielākajai daļai cilvēku gads šķitīs
baisi juceklīgs, jo tas būs emocionāls visās jomās. Daudzi var sev uzdot jautājumus par dzīves jēgu, justies pazuduši, apjukuši, tāpēc cilvēki meklēs

iespējas, kā tikt galā ar iekšējo nemieru. Tas nozīmē, ka pieaugs baznīcas loma sabiedrībā. Arī finanšu darījumos
būs vērojamas dažādas viltības, tāpēc
jābūt uzmanīgam un maciņš jātur savās rokās stipri. Tajā pašā laikā nevar
dzīvot tikai tādēļ, lai pelnītu. Tas būs
Pērtiķa uzdevums — rast risinājumu,
lai vilks būtu paēdis un kaza dzīva.
Kā panākt harmoniju? Izglītoties!
Visi, kas būs atvērti jaunu zinību apgūšanai, būs laikam labvēlīgi. Pērtiķis mīl
humoru — tas nozīmē, ka līdzsvars jāmeklē brīvā stilā, lietas jārisina viegli.
Ja kāds grib mainīt darbu, kāpt pa karjeras kāpnēm, tad šis ir īstais gads. It
īpaši darba tirgū būs pieprasīti tehnisko iemaņu speciālisti. Devītnieku neapmierina darbinieki, kuri nemitīgi jākontrolē. Vajadzīga līdzīgi domājošo,
iniciatīvas bagāto un atbildīgo partneru
komanda. Jaunais dosies rokās tiem,
kas būs atvērti un vēlēsies to paņemt.

Gads būs viltīgs,
tāpēc prātam jābūt
atvērtam pret
jauninājumiem.
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Palīdzēs arī kopā būšana ar radiniekiem, sev mīļiem cilvēkiem, jo cikla
noslēgums prasa domāt arī par radu
kopību un attiecību kārtošanu. Būs nepieciešams attīstīt iecietību pret visiem
cilvēkiem. Jāmācās dot, neko neprasot
pretī, un ticēt, ka atdodot pats ar tukšām rokām nepaliksi. Daba nemīl tukšumu, tādēļ atalgojums uzradīsies no
pavisam citas puses. Jāatceras, ka došanā jābūt priekam par pašu došanu.
Kas gada pirmajā pusē mācēs pieņemt jauninājumus, gada otrajā pusē
plūks augļus. Gads būs viltīgs, tāpēc
prātam jābūt atvērtam pret jauninājumiem. Tiklīdz tev šķitīs, ka esi stabilā
situācijā, ja nebūsi apķērīgs, ātri zaudēsi pamatu zem kājām. Grūti būs tiem,
kas nespēs tikt līdzi pārmaiņām.
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