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z KRISTAPS BAŅĶIS,  
sertificēts astrologs

2011. gada 3. februārī 
plkst. 4.32 pēc Latvijas 
laika sākas Baltā Truša 
gads, kas ilgs līdz 2012. 
gada 23. janvārim, kad 
"stafeti" pārņems metāla/
baltā Pūķa gads. 

Ķīnieši 2011. gadu uzska-
ta par Truša gadu, japāņi 
un vjetnamieši par – Kaķa. 
Tā kā Austrumu leģendās 
Dzīvnieku aplī ir izcelts tieši 
trusis, kurš ceļā uz impe-
ratora pili nogulēja savu 
pirmo vietu Dzīvnieku aplī 
un palika ceturtais, vai-
rāk tiesību tikt pieminētam 
būtu tieši šim dzīvniekam.  
Domāju, ka, atrodoties starp 
Tīģera un Pūķa gadu, tieši 
pēckrīzes periodā dabas dzīv-
nieks trusis vairāk piemērots 
nekā brīvdomīgais mājdzīv-
nieks kaķis. Bet līdzīgi kā 
"Alises piedzīvojumos Brī-
numzemē", arī šogad plecu 
pie pleca savu iedabu var 
parādīt kā trusis, tā kaķis. 

Neskatoties uz atšķirīga-
jiem dzīvnieku tēliem, iezī-
mēs ir daudz kopīga: spēja 
mīksti piezemēties, ielīst 
visur, kur (ne)vajag, un pras-
me ātri aizlavīties no jebku-
rām nepatikšanām. Austru-
mu tautas uzskata, ka tieši 
Truša gads visā Dzīvnieku 
aplī ir tas laimīgākais...

Kā sagaidīt Austrumu 
gadumiju 

Vislabāk svētkus svinēt 
kuplā draudzīgā ģimenes lokā. 
Sveces vislabāk likt metāla 
svečturos un visapkārt lai 
būtu dabisks materiāls. 

Ēdienu ziņā ideāli iede-
rētos augļi, dārzeņi, īsteni 
veģetārs ēdienu klāsts. Un, 
protams, trušu našķis – bur-
kāni! 

Nav ieteicami stiprie 
alkoholiskie dzērieni, tomēr 
izmeklēti sausie vīni ir lab-
vēlīgi. Kā arī karstvīni. 
Nav ieteicams alus un 
trekni, taukaini ēdieni. 

Trusis ir saistīts ar 
zaļo krāsu, kas simbolizē 
pavasari, jaunu dzīvību, 
mieru un atelpu. Trusim 
patīk sīkumi: netrāpīsi 

pareizi – neiepatik-
sies gada saim-
niekam. Tādēļ 
rūpīgi padomā 
par niansēm un 

detaļām! Lieki 
piebilst, ka nākam-

gad truša gaļa no ēdien-
kartes jāizņem. 

Un atcerieties, ka gadumi-
jā maltīte jāsarīko arī kaķim. 
Ja nu kas...

Cilpotāja 
Truša daba

Tā kā Aus-
trumu tautu 

izpratne par 
Dzīvnieku 

apli jeb Zodi-
aku ir atšķirīga 

no rietumnie-
kiem, palū-
kosim, ar 

ko saistāms 
Truša gads. 

Truša dabas 
a t t ē l o j u m ā 

tad arī slēpjas 
2011. gada iezīmes. 

Truša zīme uzskatāma par 
pasīvu, skeptisku, sievišķas 
enerģijas uzlādētu. 

Trusis skaitās realizētājs, 
kas neko pats nerada, bet 
īsteno aizsākto. Tomēr atšķi-
rībā no vienas otras zīmes ir 
reālists un ar visām četrām 
stāv uz zemes un prot ātri 
un labi skaitīt naudu. Un tas 
viss Trusim nāk bez bagā-
tiem vecākiem un augstiem 
radu rakstiem. 

Trusis dzīvo savā ritmā 
pēc viņam vien zināmiem 
noteikumiem. 

Trusis ir ģimenes, miera 
un pēcnācēju simbols. 

Trusis ir tas, pie kura nāk 
prasīt padomu, sūdzēt bēdas 
un rast mierinājumu, morālu 
atbalstu. Trusis prot klausī-
ties...

Nenokārtotas un iepriekš 
neparedzamas situācijas var 
viegli sagrīļot Truša trauslo 
līdzsvaru, tādēļ Truša zīmē 
dzimušais instinktīvi cenšas 
radīt mierīgu un mājīgu gai-
sotni. 

Mīlas sakaros Trusim 
nepieciešams, lai partneris 
uzticētos, lai uz viņu varētu 
paļauties un būtu maigs. 

Maz ticams, ka Trusis 
dosies meklēt mīlas dēkas vai 
ka viņam patiktu romantiski 
piedzīvojumi, tāpēc, ja part-
nera uzvedība kļūst nesa-
protama vai aizvaino, viņš 
ieraujas savā čaulā. 

Tikumīgs, atturīgs, ar 
nevainojamu gaumi. Izraisa 
vispārēju apbrīnu un uzti-
cību. 

Materiālajā ziņā Trusim 
vienmēr veicas. Dažkārt 
patīk patenkot, taču to dara 
taktiski un bez ļaunuma. 

Ļoti reti zaudē pašsavaldīša-
nos, piemīt lieliskas lietišķas 
īpašības. Ir centīgs, ar lielu 
pienākuma apziņu, bet mēdz 
būt arī pedantisks. 

Apdāvināts, pietiekami 
godkārīgs, patīkams sabied-
rotais, kautrīgs, savaldīgs, 
izsmalcināts un tikumīgs. 
Patīk uzņemt viesus, un 
viņa mājās visur ir jaušama 
izsmalcināta gaume. 

Dažas lietas pamatīgi iepa-
zīst tikai ar vienu nolūku, lai 
ar to varētu paspīdēt, turpre-
tī par citām daudz svarīgā-
kām lietām, nav ne jausmas. 
Vairāk sentimentāls nekā 
patiesi jūtīgs, mazas perso-
niskas nepatikšanas apbēdi-
na vairāk nekā lielas citu 
cilvēku nelaimes. 

Ienīst visu, kas viņam 
var satricināt dzīvi un radīt 
sarežģījumus. Visvairāk tie-
cas pēc ērtībām un drošības. 
Neko neuzsāk, kamēr nav 
visu pamatīgi apsvēris. Par 
šādu piesardzību cilvēki viņu 
apbrīno un uzticas.

Draugu dēļ viegli šķiras no 
saviem tuviniekiem. Neizjūt 
nekādu atbildību par ģime-
ni un bieži vien pret saviem 
piederīgajiem un bērniem 
izturas kā pret svešiem cil-
vēkiem. 

Truša noslēpumi

Cilpotājam ir arī pa kādam 
savam noslēpumam, kas 
rāda, ka nemaz tik balts un 
pūkains zvēriņš tas nav. Ik 
pa laikam Trusim tīk izman-
tot to informāciju un noslēpu-
mus, kurus citi viņam uzti-
cējuši. 

Tā kā pašam pietrūkst 
radošā gara, pakaļdarināša-
nā un ideju špikošanā Trusis 
ir nepārspējams...

Pateicoties labajām manie-
rēm, ieguvis ļaužu uzticību, 
prot nemanāmi "dzīvot uz 
kakla", izspiežot kā citronu 
savu pielūdzēju enerģiju. 
Tāds maigi mīlīgs parazī-
tiņš...

Lai arī ko tas maksātu, 
Trusis slēpj savus iekšējos 
sirdēstus. No ārpuses viss 
tīrs un smuks, bet iekšā var 
arī kapu vēji gaudot... 

Tā pa īstam jau nemīl 
nevienu, jo nespēj līdz galam 
iedziļināties otrā. Neuzticas 

nevienam. Savas pozīcijas 
aizstāvēs greizsirdīgi. 

Trusim tīkamās mājas 
lietas 

Pēc Tīģera gada izrauša-
nās, trakumiem un pārdzī-
vojumiem Truša gads ir kā 
miera oāze. Nebūs pārmēru 
lielu notikumu, kas tiek pie-
taupīti Pūķa gadam. Gads 
ir labvēlīgs privātām attiecī-
bām. Ķildu gadījumā saska-
ņa tiks panākta diplomātiskā 
mierizlīgumā. 

Tieksme pēc komforta, 
miera un labsajūtas pār-
steigs pat rūdītākos nemie-
ra cēlājus. Mierīgs gads, kad 
izdodas noregulēt attiecības 
starp tuviniekiem, sadziedēt 
iepriekšējo gadu rētas. Tā kā 
Trusis ir sabiedrībai atvērts, 
draudzības saites sienamas 
tieši šajā gadā. 

Truša gads ir matriarhāta 
– sieviešu tiesību – uzplau-
kuma laiks. Sievietes kļūs 
romantiskākas, piekāpīgā-
kas. Daudz laika tiks ziedots 
mājas dzīvei un interjera jau-
tājumiem. Mazāk šķiršanos 
un mantas dalīšanu. Tiesa, 
iekšējais komforts būs vēl 
svarīgāks par ģimeni, tādēļ, 
lai arī attiecības netiks šķir-
tas, katrs staigās, kur labpa-
tīkas... Pateicīgs laiks mājok-
ļa būvniecībai.

Darbs un vara

Nevajadzētu būt lētticī-
gam un iekavēt savus dar-
bus, gaidot kā "pēc līdakas 
pavēles". Trusis palīdzēs tiem 
uzņēmējiem, kuri mērķtiecī-
gi, soli pa solim, pārdomāti 
virzās uz savu mērķi. Sva-
rīga būs biznesa etiķete un 
nianses. Glāstu un uzslavu, 
"burkāna" taktika derēs vai-
rāk nekā pātaga un rīkstes. 
Jārīko pieņemšanas. Plauks 
bizness, kas balstās uz drau-
dzību un pazīšanos. Gads 
ir labvēlīgs intelektuāļiem, 
talantīgiem cilvēkiem, kuri 
darbojas mākslas lauciņā. 

Varas izrādīšana pāries 
otrā plānā. Triumfēs demo-
krātija – nekādu revolūciju! 
Vien pa kādam slepenam 
paktam... Gads būs labvēlīgs 
likuma sargātājiem, tiesu un 
kultūras darbiniekiem. 

G R I B I  T I C I ,  G R I B I  N E T I C I

 
viltīgais cilpotājs 

Zvaigžņu vēstis Zodiaka zīmēm
Truša gada sākumā planētu spēks 

stiprinās visas Uguns zīmes (Auns, Lauva, 
Strēlnieks) un attīstīs Gaisa zīmes (Dvīņi, 

Svari, Ūdensvīrs). Gada otrā puse savukārt 
veiksmīga būs Ūdens zīmju (Vēzis, Skorpions, 

Zivis) un Zemes zīmju (Vērsis, Jaunava, 
Mežāzis) pārstāvjiem. Veiksmīgs jaunumu 

laiks ir visiem duča jubilāriem – 12., 24., 
36., 48., 60., 72.  Salīdzinājumam var izpētīt 

iepriekšējos Truša gadus – 1915., 1927., 
1939., 1951., 1963., 1975., 1987., 1999. – 

notikumus pēc pašu pieredzes.

Baltais Trusis – 
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