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Vēsais marts un šaubīgais aprīlis palikuši aiz mugu-
ras, dodot ceļu maija līdzenumiem. 

Saules ieiešana miermīlīgajā un omulīga plaukuma 
apdvestajā Vērša zīmē allaž nomierina cilvēku prātus, 
padara praktiskākus un rosīgākus. Zemes darbu laiks, 
jo Vērsim kā Zemes stihijas pārstāvim tīk iegremdēt 
rokas zemē. Šajā laikā iederētos visi sakopšanas darbi 
– gan cilvēkam pašam, gan sētā, gan dārzā. Mazliet 
tomēr jāļauj Vērsim iešūpoties, jo vēl līdz 23. aprīlim 
debesīs valda Merkura cilpa (retrogrāds), kas visu 
aprīli locīja-mocīja prātus un biznesu un vienu otru savā 
darbībā atsvieda tālu atpakaļ. Līdz ar Otrajām Lieldie-
nām beidzot izdosies savest kārtībā iepriekš nepaveikto. 

Dzīvei pipariņu piemetīs Venēras atrašanās Auna 
zīmē, padarot asinis karstas un ierasto marta mīlas 
trakumu pārceļot vēlīnāk uz laiku no 21. aprīļa līdz 16. 
maijam. 

Ies karsti – burtiski un visādi citādi, kūla kūpēs, 
vārdi atradīs ceļu paši kā ar āmuru pa pieri, raksturā 
ugunīgākās personas kļūs nevaldāmas. Cilvēku dzīve 
pēc nogurdinošās ziemas iegūs otru elpu. Lielai saim-
nieciskai rosībai gan vēl netiek dota zaļā gaisma, tā 
iedegsies pēcjāņu laikā, tomēr sēt un stādīt, tirgot un 
remontēt ieteicams kā vēl nekad. 

Valstiskā līmenī gaidāmi spilgti notikumi, tajā skai-
tā ar medicīnu un pakalpojumu sektoru saistīti. Iespē-
jams, mūs sagaidīs jauns nodokļa slogs, ticams, nāks 
būtiskas izmaiņas nodokļu politikā. Valstiski un indi-
viduāli būs ļoti daudz cerību, alku un dzinuļu. Lai arī 
tiem bieži vien vēlāk nebūs seguma, nedarīt neko vien-
kārši nevarēs...

Īpašas pieminēšanas vērta ir kolektīvo planētu – pār-
maiņu vēstneša Plutona un pārmaiņu radītāja Urāna 
– saķeršanās (kvadrāts) turpmāko četru gadu laikā. 
Iepriekš šāds periods bija pagājušā gadsimta trīsdes-
mitajos gados, kas pasaulei atnesa virkni nacionāli 
totalitāru un autoritāru režīmu rašanos. Atšķirībā no 
tā laika šajā ciklā pārmaiņu uzsvars būs ne tik daudz 
uz nacionāliem, cik uz ekonomiski saimnieciskiem un 
ekoloģiskiem jautājumiem. Pieaugs valsts loma ekono-
mikā, pārmaiņas iekārtā skars valstis, kas nosaka toni 
pasaulē. Un šābrīža ekoloģiskās katastrofas diemžēl ir 
tikai sākums...

AUNS. Naudīgs periods, 
kad ideju gūzma pārtaps 
par zelta kaudzi. Daži gan 
piedzīvos atkritienu par 

olekts tiesu atpakaļ, bet tas jau 
tādam labākam atspērienam. Prā-
tīgi pievērst uzmanību ērtību un 
vērtību jautājumiem. Var pielikt 
roku arī ģimenes ligzdiņas ierīko-
šanai. Domas par savu dzīvojamu 
platību atradīs pielietojumu.

VĒRSIS. Mēneša 
gaviļnieks Vērsis smai-
dīs kā pavasara sau-
līte. Garīgie muskuļi 

būs pilnbriedā. Steiga nekad nav 
bijusi Vērša sabiedrotā, tādēļ arī 
tagad jāmāk nogaidīt kā zirnek-
lim, kad muša pati ieskries tīklos. 
Dzīve pusceļā starp noslēpumu vai 
neredzamo un aktīvu darbošanos. 

DVĪŅI. Jāstūrē miera 
ostā. Vēlams paskatī-
ties uz savu intelektu-
ālo un garīgo potenciā-

lu, sakopot domas, lai vērstu tās 
sevī. Jāvairās no liekas aktivi-
tātes un vārdiskiem dzēlieniem 
attiecībās – tas tikai veicinās pār-
pratumus. Dvīņi būs tālu prom no 
vietas, kur citi viņus redz. 

VĒZIS. Draugu uzma-
nība un sabiedriskās 
aktivitātes uzplūdi. 
Dzīvesprieks ļaus cerī-

gi skatīties nākotnē, bet reālisms 
palīdzēs tikt galā ar pieaugošo 
atbildību. Radoši aizsākumi, jauni 
pienākumi, izcilība darbā. Vēzim 
jāskatās drosmīgi acīs ikvienam 
pārbaudījumam. Jādraudzējas ar 
valdošajiem. Pastiprināta intere-
se par politiku, nodokļiem. 

LAUVA. Uz priekšu – 
neapturams kā lavīna! 
Uzmanība pievērsta 
galvenajiem dzīves vir-

zieniem un plāniem, kas prasīs 
daudz laika. Lauvas ceļos, mācī-
sies, aizraus citus ar savu entuzi-
asmu. Vērtīgs iepazīšanās periods. 

JAUNAVA. Daudz un 
dažādu ideju, kā bagā-
tināt sevi. Ieteicams 
izmantot šo laiku, lai 

izdarītu ko patiesi svarīgu. Jāpa-
ceļas putna lidojumā un jānovērtē 
padarītais no augstāka skatpunk-
ta. Nodokļu iekasētāji, apdrošinātā-
ji, bankas un finansisti izrādīs par 
Jaunavu pastiprinātu interesi. 

SVARI. Lielas izre-
dzes iegūt traumatisku 
pieredzi. Iedziļināsies 
finanšu darījumos un 

centīsies apliecināt savu sociālo 
varēšanu. Pirmo vijoli spēlēs 
partnerattiecības. Paša neizlēmī-
ba un drudžaina rosība var kai-
tēt. Lēmums par šķiršanos.  

SKORPIONS. Jāie-
gulda zināšanu kapi-
tāls, lai atrastu node-
rīgus partnerus visās 

dzīves sfērās. Līgumu un konsul-
tāciju laiks. Profesionāli pārbau-
dījumi ar mērķi sašūpot laivu, 
kurā sēdi. Papildu uzmanību 
prasīs mājdzīvnieki un piemājas 
saimniecības darbi. 

STRĒLNIEKS. Ja 
spārni apgriezti, jādo-
mā, ko var paveikt, 
kājām tipinot. Veselī-

ba, ģimene un darba dzīve – lūk, 
kur koncentrēt savu uzmanību. 
Naudas un laika tēriņi bērnu 
vajadzībām. Gribēsi vairāk prie-
ka, lai līdzsvarotu darba dzīvi, 
tādēļ enerģiju smelsies kultūras 
pasākumos.

MEŽĀZIS. Mežāža 
možums iedvesmos arī 
apkārtējos, kaut gan 
tikai retais zinās, ko 

tas maksā viņam pašam. Vēr-
tīgākās darbības šajā mēnesī: 
ģimenes dzīve, mājokļa uzpoša-
na, sulu kūre, bērnu izglītošana, 
profesionālās darbības nostabili-
zēšana. 

ŪDENSVĪRS. Ķeries 
pie saknēm – tam at-
liks gan laiks, gan 
varēšana. Šad tad rāmi 

brīži ārpus pasaulīgās steigas, 
biežāk – drudžaina rosība. Lielā-
ki pirkumi var būt vēlami tikai 
ārkārtīgi pārdomātos gadījumos. 
Ieteicams apdomīgi sēsties pie 
stūres. 

ZIVIS. Gaisīgums, 
viegls flirts, bezrūpī-
ga dzīve aiznesīs zelta 
zivtiņas laimes jūri-

ņā. Ceļojumi, izbraukumi, radoši 
pirmsākumi. Ar partneri stīvē-
sies par naudas un baudas jau-
tājumiem. Ieteicama tirgošanās, 
iepirkšanās un sevis lutināša-
na. Iepazīšanās ar runīgiem un 
atvērtiem ļaudīm. 

Iespēju horoskopi Saules zīmēm
Atkarībā no tā, kāda ir cilvēka "horoskopa zīme" jeb kādā 
zodiaka zīmē viņa dzimšanas brīdī ir atradusies Saule, Saules 
ceļu VĒRŠA zīmē katrs izjutīs atšķirīgi. 

Vērsis 
darīs 

omulīgus 
No 20. aprīļa plkst. 13:17 līdz 21. maija plkst. 12:21 
Saule atradīsies VĒRŠA zīmē. Šajā laikā dzimušie 
bērni būs ar spēcīgu VĒRŠA zīmes akcentu horo-
skopā, paņemot sev līdzi kaut ko no laika enerģē-
tikas, kurai savu nokrāsu iedvesīs arī citu debess 
ķermeņu pastaiga debesjumā. 

16. – veiksme darbos, 
nauda ripos kabatā un 
priekšnieka smaids būs apaļš 
kā Mēness;

24., 29., 30. – prieks un 
daile; 

26. – labklājība, uzlabosi 
sejas krāsu;

31. – patiksi apkārtējiem.

 
Atslodzes dienas 

3. (gavēnis – visu 
dienu), 7., 8., 10. (gavē-

 Iekļauties 
Mēness ciklā    maijā

1. svētdiena 18:20 – 24:00
2. pirmdiena 0:00 – 8:58
3. otrdiena 9:51 – 24:00
4. trešdiena 0:00 – 20:09
6. piektdiena 23:12 – 24:00
7.  sestdiena  0:00 – 5:31
9.  pirmdiena  9:52 – 12:35
11.  trešdiena  7:52 – 16:59
13.  piektdiena  5:52 – 18:56
15.  svētdiena  19:01 – 19:31
17.  otrdiena  14:09 – 20:22
19.  ceturtdiena  17:17 – 23:16
22.  svētdiena  0:04 – 5:31
24.  otrdiena  10:40 – 15:24
25.  trešdiena  21:15 – 24:00
26.  ceturtdiena  0:00 – 24:00
27.  piektdiena  0:00 – 3:36
29.  svētdiena  13:28 – 16:02

z KRISTAPS BAŅĶIS, sertificēts astrologs

MAIJA ENERĢĒTIKA
3. maijā plkst. 9:50 Jauns Mēness Vērša 

zīmē.
Jauna Mēness enerģētika būs sajūtama turp-

māko mēnesi. 
+ Miermīlība, komforts, apmierinātība. Zeme zem kājām 

nešūpojas. Mājas darbi, sadzīves problēmu risināšana, 
rutīnas pienākumi. Masāžas. Praktiski pirkumi.

- Spītība un cietpaurība. Reakcija uz notiekošo gau-
sāka, domas nejoņo tik ātri. Ieraušanās savā čaulā. 

 
17. maijā plkst. 14:08 Pilnmēness Skorpiona 

zīmē. 
Enerģētikas pilnbrieds. Cik harmoniski iekļā-

vies Mēness ciklā, tik labdabīgi pavadīsi šo 
laiku. 
+ Intuīci-

ja. Pašanalīze. 
Mainies uz augšu! 
Interesē noslēpumi, 
mistika. Seksualitā-
tes pilnbrieds. 

– Kaislības. Aiz-
kaitinājums. Ner-
vozitāte. Drūmas 
domas. Krišana kār-
dinājumā. Krīze. 
Noziegumi.

Mēness ikdienā rada fonu 
jebkurai mūsu darbībai. 
Tas ietekmē zemapzi-
ņu, 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 
MAIJĀ.

MAIJA sekmīgās dienas: 5., 10., 12., 16., 18., 19., 25., 29. 
Uzmanīgās dienas: 1., 3., 4., 8., 14., 15., 17., 22., 23., 27.

Čika laiks maijā

Katru mēnesi īpaši atzī-
mējams laiks ir Mēness bez 
kursa jeb neefektīvs Mēness. 
Šajā laika posmā Mēness it 
kā atpūšas, un līdz ar to no 
pasaulīgām lietām atpūšas 
arī cilvēki. Rodas iekšēja brī-
vības sajūta. Pieaug intuīcija. 
Laiks ir lielisks, lai lasītu, 
pastaigātos, pabeigtu iesāk-
tas lietas un sagatavotos jau-
niem darbiem. Vislabāk to 
pavadīt vientulībā. 

No visām pārējām lietām 
diemžēl čiks vien iznāks. 
Turklāt notiek daudz avā-
riju; cilvēki kļūst izklaidīgi, 
vairāk runā nekā dara; lūst 
vai atsakās strādāt tehnika; 
naudas lietas nevedas; tiek 
pieņemti nereāli lēmumi; 
iegādājamies nejēdzīgas lie-
tas; kļūdas diagnozē; netur 
dotos solījumus. 

Šajā laikā vajadzētu attu-
rēties no svarīgu lēmumu 
pieņemšanas, parakstīt līgu-
mus, laulāties, veikt sarežģī-
tus trikus. Un rūpīgāk jāuz-
mana bērni! Ieklausies sevī! 

nis – pēcpusdienā, vakarā), 
11. (gavēnis – priekšpusdie-
nā), 12., 17. (gavēnis – visu 
dienu), 22., 24. (gavēnis – 
pēcpusdienā, vakarā), 25. 
(gavēnis – priekšpusdienā).
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IZ SENČU PŪRA. 
Lapu mēnesis

1. maijs – Lapu 
diena. Jāsaudzē 

daba. 

Skaisti mati –  
skaista dzīve!

A u s t r u m u 
astrologi matu grie-

šanai pievērš lielu uzmanību, 
uzskatot, ka matu griešana 
varot ietekmēt cilvēka tālāko 
likteni. 

7. – veicinās īpašumu 
palielināšanu, kļūsi bagā-
tāks;  

10., 22. – iegūsi lielāku 
nozīmi apkārtējo acīs;
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G R I B I  T I C I ,  G R I B I  N E T I C I

Labās nagu 
griešanas dienas  

1., 6., 7., 8., 9., 13., 
14., 15., 16., 21., 22., 
23., 24., 28., 29., 30., 31. 
Augoša Mēnesī (6. – 14. 
maijs) nogriezti nagi ātri 
ataug. Dilstošā Mēnesī (21. – 
30. maijs) – lēni.
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