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Numerologa Kristapa Baņķa mācību un profesionālas analīzes numeroloģijas datorprogrammā
„Pats sev numerologs".
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ANNAS BRIGADERES HOROSKOPS – 30. gadi.

KOMENTĀRI PAR MUZEJU KRĀJUMU HOROSKOPU

● Tāpat kā mūsdienās, arī krātuvē uzietais horoskops sastādīts dzimšanas datumam jaunajā stilā.
● Piesardzīgu dara šķietami precīzais laiks plkst. 20:00.
dzimusi: Zemgalē, Kalnamuižas pagastā “Baļļos”.
● Kopumā horoskopā planētu izvietojums ir līdzīgs, vien par 2 grādiem nobīdās māju virsotnes, kad var
radīt kļūdas pie prognozēm.
● Būtiskākā nesakritība ir Neptūna atrašanās Auna pirmajā grādā, kamēr mūsdienu horoskops rāda tā
atrašanos Zivju zīmes pēdējā grādā.
● Piekrītu aprakstam par rakstniecības talantiem.
● Zīmīgi, ka vecajā stilā Anna Brigadere ir dzimusi 19.09.1861. gadā, bet kristīta 01.10.1861, kas savukārt ir
dzimšanas datums pēc jaunā stila.
● Zenta Mauriņa raksturo ar pieciem „S": „Skaidra, skarba, stipra, spītīga, strādīga."
● Pati A. Brigadere teikusi:
"Pētījiet manus darbus, bet ne manu dzīvi; pirmā vietā stāv mans darbs, bet ne mana dzīve."

www.numerologi.lv

ANNAS BRIGADERES HOROSKOPS – 2011.

ANNAS BRIGADERES HOROSKOPA KOPSAVILKUMS ZODIAKU ZĪMĒS ATSPOGUĻOTĀS FĀZES UN TO NOZĪME

“Norma” - 3 balles.
Sarkanie stabiņi – rāda, cik pašaktīva ir persona – kā redzams, lai kaut kas notiktu – vajadzīgs impulss no malas. Tas nozīmē, ka
persona pati neies un tiešā veidā “neiekaros pasauli”.
Brūnie stabiņi – izteikti, jo īpaši 6 jeb Jaunavas fāze, kas apstiprina raktnieces un saimnieces talantu, kā arī turēšanos pie praktiskām
vērtībām. No tā arī izriet skolotājas darbs, kā arī vārda DARBS lielā nozīme un piepildījums kā tāds. Kautrība un vēlme pasargāt savu
privātumu.
Zilie stabiņi – rāda vajadzību pēc saskarsmes. Izteikta 7 jeb Svaru fāze liecina par vēlmi pēc partnerības, alkas pēc miera, skaistuma un
līdzsvara sevī un apkārtējā pasaulē. Ļoti izteikta estētikas izjūta.
Zaļie stabiņi - atbilst ūdens stihijai un rāda emociju bagātību. Nav novērojams nekāds disbalans.

ANNAS BRIGADERES HOROSKOPS
Horoskop
a simboli

Zodiaka zīmē
Tavā horoskopā

Astroloģiskā simbola nozīme ikdienā

ASC

DVĪŅOS
Uz ASC URĀNS!!!!!

SAULE

SVAROS

Saule – simbolizē dzīvību radošo enerģiju. Parāda cilvēka pašapziņu un radošās spējas, viņa dzīves ideālu,
spējas uz panākumiem. Ļoti nozīmīgs vīrieša horoskopā.

MĒNESS

JAUNAVĀ

Mēness – apzīmē zemapziņu, parāda emocionalitātes līmeni. Simbolizē māti, dzimteni un sievišķo daļu jebkurā
cilvēkā. Ļoti nozīmīgs sievietes horoskopā.

MERKURS

SVAROS

Merkurs – norāda uz spējām kontaktēties, apmainīties ar informāciju, norāda uz loģisko domāšanu, runas
spējām, tirdzniecības darbinieka talantu.

VENĒRA

SKORPIONĀ

MARSS

JAUNAVĀ

Marss - simbolizē enerģiju, gribasspēku, sportisko ievirzi un seksuālo aktivitāti. Sievietes horoskopā parāda
vīrieša tēlu viņas dzīvē.

JUPITERS

JAUNAVĀ

Jupiters – simbolizē attīstību, ietekmes sfēras paplašināšanos, spējas vadīt, sociālās adaptācijas spējas,
pašcieņas principus. Tiesības.

SATURNS

JAUNAVĀ

Saturns – pieredze, pārbaudījums, laika ritējums, ierobežojumi, struktūra, dzīves uzdevumi. Bailes. Pienākumi.
Sirdsapziņa. Atbildība.

URĀNS

DVĪŅOS ®

Urāns – spējas uztvert Kosmosa enerģiju, pieslēgties informācijas plūsmai. Vecā sagraušana un jaunas
reformas. Revolūcijas un neparastais ikdienā.

NEPTŪNS

ZIVĪS ®

Neptūns – augstākā mīlestība, mistikas pasaule, sapņi, radošā iztēle.

PLŪTONS

VĒRSĪ ®

Plūtons – tautas masas, pūlis, liela graujoša vai radoša enerģija.

MĒNESS
MEZGLI

MEŽĀZĪ-VĒZĪ

ASC – noteikts Zodiaka apļa grāds, kas atrodas horizonta austrumu pusē cilvēka dzimšanas brīdī. Sauc arī par
uzlecošo zīmi, pirmās mājas saimnieku vai horoskopa saimnieku.
ASC zīme parādīs Tavu acumirklīgo pasaules uztveri, pirmo iespaidu, ko Tu radi apkārtējiem, ārieni, manieres.

Venēra – norāda uz mīlestību, skaistumu, estētisko gaumi, sadarbību. Vīrieša horoskopā parāda sievietes tēlu
viņa dzīvē.

Mēness orbītas krustpunkti ar ekliptikas plakni. Simbolizē cilvēka virsuzdevumus, attīstības ejamo ceļu “no” –
“uz”.

® – planētas atpakaļejoša kustība – planētas simboliskā nozīme tiek bremzēta, padziļināti izdzīvota

STIHIJU PĀRSVARS HOROSKOPĀ
UGUNS: 0% GAISS: 50% ŪDENS: 25% ZEME: 25%
Dzimšanas gads

Pārvaldošā planēta

1861

Pārvaldošā planēta

Dzimšanas diena

Pārvaldošā planēta

OTRDIENA

MARSS

Dzimšanas Mēness diena
27.

Cilvēka uzdevums – apgūt Kosmisko apziņu.

Svarīgi akcenti
1. Saule Svaros Mēness Jaunavā
Kritiska. Asprātīga. Vērīga. Aprēķinātāja. Praktiskums.
Dvēseliski aktīva. Skaidra spriedelēšanas spēja.
Intelekts dominē pār jūtu izpausmēm.
Labi saprot cilvēku vēlmes. Analītisks prāts, ievēro detaļas.
Tiecas pēc jaunām zināšanām.
Nepietiekama spēja radīt par sevi iespaidu.
Tiekšanās pēc patiesības, īstenības. Intuitīcija.
Lai radītu iekšējo līdzsvaru, cenšas to vienot ar kultūru.
2. RAKTNIECĪBA
Urāns uz ASC Merkuriskajā Dvīņu zīmē dod lielu vēlmi piepildījumu rast oriģinālā veidā kā informācijas nesējam, sasaistot personu ar
kosmisko apziņu.
Par rakstniecības talantu liecina arī FORTŪANS atrašanās 3. – simboliskā Dvīņu – mājā.
Merkura spēcīgs novietojusm simboliskajā Jaunavas – 6. mājā – dara vērīgu prātu, turklāt savienojums, bet pietiekamais attākums no
Saules palīdz izteikt domas Svaru zīmei atbilstošā skaistā formā.
3. KALPOŠANA
Annas Brigaderes horoskopā ir spēcīgs JAUNAVAS un 6. mājas akcents, kas liecina par nozīmīgu atskaites punktu personas dzīvē –
KALPOŠANU! Domāju, ka ta sskaisti summējies latviskajā (Latvju tautas zīme – Jaunava) darbā “DIEVS.DABA. DARBS.”
4. DZĪVES UZDEVUMS. Augšupejošs MEŽĀZIS, lejupejošs — VĒZIS
Tipiska uzvedība — rūpes, emocionalitāte, virzītājspēks – emocionāli uzplaiksnījumi un garastāvokļa maiņas. Koncentrēšanas uz tuvu
cilvēku ikdienu un saimnieciskām lietām.
Problēmas — palīdz citiem mazāk nekā varētu. Virzība pa noslēgtu loku.
Vajadzētu — attīstīt sevī sistemātiskumu, disciplinētību, māku rīkoties ar iepriekš nospraustu plānu. Vajadzētu uzstādīt augstus pašmērķus
un tiekties tos sasniegt, izjust atbildību ne tikai pret tuviem cilvēkiem, bet arī pret sabiedrību kopumā.

NEPALIKT PIE TĀ, KAS IR, ATRAST PIELIETOJUMU SAVAI BAGĀTĪBAI!

www.numerologi.lv

Annas Brigaderes Sprīdītis kā Numeroloģiskā koda atspoguļotājs.

Kā redzams pēc numeroloģiskā burtotāja – Sprīdītis – atbilst skaitlim 5.
Tas numeroloģijā simbolizē laimes meklējumus, pasaules iepazīšanu un labestīgu
optimismu, un virzību (došanos pasaulē laimi meklēt).
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