Paraugs:

/vārds, uzvārds/ 2014. gada Solārā horoskopa analīze.
I māja „Dzīves māja”.
Personīgā aktivitāte, iniciatīva, uzņēmība. Prasme pastāvēt par sevi un realizēt iedzimtās
spējas. Temperaments, uzvedība, pašizveide, paša „ES”.
Iedvesmas un personīgā radošā darba gads, pacēluma un entuziasma gads. Šajā gadā
cilvēks izdod savas piepūles rezultātus.
Vairākos gadījumos šis gads ir bērna piedzimšana. Tā vai citādi, problēmas, kuras ir
saistītas ar bērniem, kļūst arvien aktuālākas.
Radošās profesijas cilvēkiem – ir karjeras sākuma vai apofeozes sākuma gads. Mainās
cilvēka nostāja attiecībā pret intīmām attiecībām. Mīlestības attiecības spēlē galveno lomu
šajā gadā. Vairākos gadījumos palielinās kaislība, seksuālā ekspansivitāte. Tas ir svētku,

baudas, augstākās sabiedrības dzīves, reputācijas un ieņemamā amata statusa noteikšanas
gads.
Pie mājas labvēlīgiem rādītājiem ir iespējams laimests, veiksme biržu spēlēs,
mahinācijās, spekulācijās. Mājas nelabvēlīgie rādītāji liecina par iespējamiem zaudējumiem.

II māja „Naudas māja”.
Materiālais stāvoklis un labklājība, personīgā bagātība un īpašums. Peļņas un tēriņu
paņēmiens. Enerģētika un dzīves spēku krājums.
Finanšu ziņā cilvēkam šajā gadā visizdevīgāk atrasties pakļaušanas stāvoklī,
materiāliem apstākļiem.
Iespējams naudas saņemšanas sākums no darba pēc sociālās stāvokļa vai jauna veida
peļņas avots, sakarā ar darba nosacījumu vai vietas maiņu.
Gads paredz tēriņus, kuri ir saistīti ar savu veselību, ar medikamentu iegādi vai ar
atrašanos ārstniecības – veselības iestādēs. Kopumā, gada finanšu puse nav tik ļoti veiksmīga,
kā, iespējams, gribētos, tāpēc veidot lielus plānus šajā gadā nav ieteicams. Pie ļoti negatīviem
2-ās mājas rādītājiem, var baidīties pat no finanšu krīzes.

Materiālā labuma sasniegšanas spiediens, kaislība sasniegt lielus finanšu līdzekļus.
Vēlme sasniegt noturīgus pamatus zem kājām jebkādā veidā. Bieži vien cilvēks neizšķir
līdzekļus, rīkojas par spīti citu cilvēku interesēm, kā arī uzvedības un elementārās
piesardzības loģikai. Bieži vien norāda uz liela mēroga naudas summas valdījums, pat pie
negatīvās Plutona aspektācijas, kura, drīzāk, norāda uz tik pat lieliem tēriņiem.
Aktīvā pelnīšanas iespējas meklēšana vai citu cilvēku naudas izmantošana. Vairākos
gadījumos, šī pozīcija norāda uz to, ka, tiešām, cilvēkam atnāk nauda, kura nav paredzēta
viņam (spekulācija, viltojumi utt). Kā likums, šajā gadījumā rodas jaunas peļņas iespējas,
ienākumu iegūšanas paņēmienu pārorientācija, peļņa no jauna darbības veida vai no jauniem
partneriem. Dažkārt norāda uz mantojuma iegūšanas iespēju.

Tas ir gads, ka cilvēkam it kā ir atļauts parūpēties par savu materiālo bāzi, materiālā
nodrošinājuma līmeņa paaugstināšana, aizdomāties par savu attieksmi pret pelnīšanas un
tēriņu, ienākumu un izdevumu problēmām.
Bieži šī pozīcija tiek novērota sabiedrībā iziešanas gadā, patstāvības iegūšana, darba
dzīves uzsākšana, kad tiek veidota cilvēka orientiera personīgas vērtības, būtu tā nauda vai
garīgās vērtības. Tieši šajā gadā cilvēks var uzkrāt noteiktu summu, aktīvi pelnīt naudu.
Problēma ir tāda, ka tai ir jābūt patstāvīgai pelnīšanai, darba ienākumi. Šajā gadā cilvēkam
nav jāizmanto citu cilvēku nauda, darīt lietas ar citu kapitālu, iesaistīties finanšu afērās un
cerēt uz ienākumiem no malas.

Šis mezglu stāvoklis liek aizliegumu uz seksuālām attiecībām. To attīstība
neapmierinās cilvēku, nesīs bēdāšanos un nevajadzīgus karmiskus mezglus.
Nav ieteicamas arī maģiskas prakses, okultu disciplīnu izzināšana. Šajā gadā cilvēks
vēl aug un attīstās tekošajā dzīves ciklā, līdz savas personības transformācijai vēl ir tālu.
Mēģinājumi pārveidot sevi vai izprast savu dzīvi novedīs tukšumā.

III māja „Tuvie kontakti”.
Saziņa, kontakti, sarakste, pārrunas. Cilvēka tuvākā sabiedrība, brāļi, māsas, kaimiņi.
Īsie izbraukumi, pārvietošanās. Izglītība, mācības. Prāta un atmiņas īpašības. Pārrunas,
līgumu noslēgšana. Starpnieciskā un komercdarbība.

Ievērojami tiek paaugstināta aktivitāte un cilvēks daudz kontaktējas. Patstāvīgas
pārvietošanas un rūpes, kas ir saistīts ar tikšanām ar partneriem: biznesa, mācības, laulātā,
pielūdzēju utt partneriem. Tāpat norāda uz pašu partneru izbraukumiem.
Pastāv iespēja saņemt lietišķo vai materiālo piedāvājumu, savienības izveidošanas,
uzņēmuma, sadarbības piedāvājums. Lietderīgi, lietišķās iepazīšanas, kontakti. Lietišķa un
personīgā sarakste.
Laulības šķiršanas vai cita tiesas procesa uzsākšana – attiecībā pret pašu cilvēku vai ar
viņa līdzdalību. Ziņas par to.

Attiecības ar apkārtējiem notiek intuitīvajā, mistiskajā līmenī. Daudz nesaprotamu
notikumu, sarežģītu situāciju ikdienas dzīvē. Esošo sakaru nepareiza vērtības un prioritātes
sistēma. Ir iespējami kontakti zemapziņas līmenī, kad cilvēkam kļūst saprotamas par
apkārtējiem tādas lietas, līdz kurām nav iespējams aiziet loģiskajā ceļā.
Liela nozīme cilvēkam iegūst garīgas zināšanas un prakses. Gads ir labvēlīgs apziņas
garīgai attīstībai. Iespējams tas ir sākums vai padziļināta dažādu mistēriju, okultu disciplīnu
izzināšana.
Nesaprotamas attiecības ar tuviniekiem, it īpaši ar brāļiem vai māsām. Nesaprašanās
ģimenē vai ar kaimiņiem. Nepatīkamie notikumi sieviešu dēļ, kuri ir saistīti ar maldināšanu un
tas, kas veicina reputācijas zaudēšanu.
Vilšanās ceļojumos, saistībā ar tirdzniecību, starpniecības darbību, prāta darbu.
Korespondences, papīru, dokumentu zaudēšana.

IV māja „Tēva māja”.
Māja, attiecības ar vecākiem un viņu lietām. Ģimenes lietas un attiecības. Nekustamais
īpašums, kapitāla ieguldīšana tajā. Dzīves vieta un pārcelšanās. Aizbraukšana vai
atgriešanās dzimtenē. Gada kopsavilkums. Gada pēdējais ceturksnis.

Dzīves vietas maiņa, ceļojumi, vecāku vai cilvēka paša ģimenes, atsevišķu ģimenes
locekļu izbraukšana ārzemēs.
Šis stāvoklis paredz reliģijas, filozofijas, kultūras, politikas, ekonomikas,
jurisprudences jautājuma padziļinātu izpēti. Tas nozīmē noteikta cikla pabeigšana šajā izpētē,
paša dzīves uztveres pozīcijas iegūšanu. Literārā darba, pasniegšana vai pasludināšanas
pabeigšana, kā arī filantropiskās darbības pabeigšana.
Cilvēka perspektīvas, viņa horizontu paplašināšanas šajā gadā ir saistītas ar ģimenes
attiecībām un tradīcijām, ar īpašuma stāvokli un ar īpašuma jautājumiem, ar dzimtām vietām.

V māja „Sirds māja”.
Radoša paša realizācija. Mīlestības attiecības, nosliece uz flirtu, izklaidi. Finanšu lietas un
spekulācijas, azarta spēles. Sports. Bērnu piedzimšana, attiecības ar bērniem.
Ilgi gaidītās mīlas sakara rašanās, kura bieži tiek uztverta kā balva vai kura palīdz
virzībai pie dzīves mērķa vai pie tekošajiem gada uzdevumiem. Tas var būt arī sakars ar
priekšnieku, tā palīdzība cilvēkam.
Gads ir labvēlīgs cilvēka izvirzīšanai pateicoties viņa radošajam darbam, aktīvai
lomai, kā arī līdzdalībai augstākās sabiedrības un sabiedriskos pasākumos. Īpaši ir labvēlīgs
gads artistiem, cilvēkiem, kuri ir saistīti ar mākslu, literatūru. Acīmredzama ir cilvēka
apbalvošana par viņa radošajām piepūlēm. Dažkārt, balvas, pārsteigumu, laimestu iegūšana,
noteikta statusa iegūšana, pateicoties aktīvam darbam.
Var īstenoties saderināšanās. Ir bērnu veiksmes gads, karjeras augšanas gads.

Savas attieksmes maiņa pret intīmo dzīvi, kā arī pret sabiedriskiem sakariem. Bieži –
jauns, negaidīti izveidojošs mīlas rakstura sakars. Uzreiz – konflikti. Sakars, kā likums,
nenoved līdz laulībai.
Stipras tendences uz mākslinieciskumu, dzejoļu sadzejošanu, aktieru spēlei. Dažkārt –
noformēšanas vai mākslinieciskā talanta atklāšana. Atdzīšana un cilvēka spēju godināšana.
Konflikti ar bērniem. Tieksme uz pedagoģiskām inovācijām. Var norādīt uz attiecību
pārraušanu ar bērniem vai uz viņu aizbraukšanu. Gads ir nelabvēlīgs bērna ieņemšanai un
bērna piedzimšanai. Bet gadās tieši šajā laikā negaidīta grūtniecība, spontānais aborts un
neparasti notiekošās dzemdības.
Var būt laimesti, dāvanas, patīkami pārsteigumi. Nav ieteicams finansiālais risks,
spekulatīvās operācijas, azarta spēles.

VI māja „Kalpošanas un slimības māja”.
Dienests, algots darbs, attiecības ar kolēģiem, profesionālās bīstamības. Veselība un
slimības, ārstēšana un atveseļošanas pasākumi. Diēta un higiēna. Parādi un saistības.

Gads ir labvēlīgs reklāmas kompānijas vadīšanai savam uzņēmumam, palīdz
popularizēt, cilvēka darba atzinums. Bieži sniedz pievilcīgus aizbildņus un uzticīgs vienprātis,
kurš sniedz visa veidu palīdzību un atbalstu. Šajā gadā ir nepieciešams attīstīt un nostiprināt
sadarbību, meklēt partnerus, līdzstrādniekus. Jaunu metožu pielietošana darbā – tā ir izeja uz
masas mēdiju līmeni. Var norādīt pāreju uz jaunu darba vietu, jauns darbības veids, vairāk
inovācijas un patstāvīgs. Darba piedāvājums var nākt no draugu puses, no neatkarīgās
apkārtējās vides.
Pie māja nelabvēlīgiem rādītājiem norāda uz plānu sagraušanas draudiem, un tieši
attiecībā uz darbu. Pie tam, var nozīmēt nelaimes gadījumu ar vienu no draugiem, viņa
slimībām, nepatikšanām.

Ir iespējama amatu apvienošana un līdzdalība, darba frontes paplašināšana. Patstāvīga
saziņa ar padotajiem. Veiksmes profesionālajā darbībā. Savu pienākumu izpildes vieglums,
patīkamu pakalpojumu sniegšana kādam.
Gads ir labvēlīgs tirdzniecībai, grāmatvedības un administratīvai darbībai, medicīnas
praksei, sanatorijas – kurortu ārstniecībai, atveseļošanas pasākumiem.
Dažkārt norāda uz mājas mīluļu parādīšanos. Pārmērīga ēdiena uzņemšana,
pārmērīgas rūpes par savu veselību, iedomība, aknu saslimšana, veselības pasliktināšanās
pārmērīgās baudas dēļ. Paņemt uz sevis lielus pienākumus un saistības. Dažreiz – lieli parādi
un saistīta ar to atkarība. Padošanas stāvokļa pasliktināšanās. Daudz darba, tekošie darba
apstākļi.

VII māja „Partneru māja”.
Laulība, lietišķa partnerība. Atklātie pretinieki, ienaidnieki. Justīcija, taisnīgums, tiesas
procesi. Sabiedriskā darbība, popularitāte, saziņa ar auditoriju. Savu interešu izteikšanas
iespēja.
Draudzīgās attiecībās iesaistīšanās ar lietišķiem partneriem vai, otrādi, attiecībā
sadarbībā ar draugiem. Piedalīšanās draugu kāzu svinībās.
Pie noteiktiem rādītājiem var norādīt uz drauga parīdīšanos laulātajam. Ja tas draugs ir
pretēja dzimuma cilvēks, tad ir iespējama laulības krāpšana. Vispār stāvoklis ir bīstams
laulībai.
Dažreiz nozīmē bērna piedzimšanu. Bieži vien norāda uz saziņas ar draugiem stila
maiņas: ciešāka vai šķiršanās, nenoteiktība. Vispār ir daudz draugu, vienprātu, cilvēka talantu
pielūdzēju, kuri palīdz lietās, kuras palīdz virzībai, popularitātei, lietderīgo sakaru iegūšanai.
Nenoteikts stāvoklis sabiedrībā, paaugstināts konfliktu līmenis, nesaprašana draugu
vidē – pie mājas elementu bojāšanas.
Simpātiju un pielūdzēju iekarošana, pateicoties personīgai pievilcībai, labām
manierēm un prasmei sazināties ar cilvēkiem. Aktivitātes paplašināšanās, kuras ir saistītas ar

darbu ar plašu sabiedrisko klāstu. Sabiedroto, lietišķo partneru piesaistīšana, viņu skaita
palielināšana. Flirts, intrigas ar viņiem, mīlas sakari.
Ir iespējama veiksmīga tikšanās ar nākotnes izredzēto (īpaši ar topošo sievu vai vīru).
Palielinās cilvēka popularitāte, viņa spēja ietekmēt uz masu garastāvokli, uz ārējiem
notikumiem. Sabiedrības aktivitātes, kontaktēšanās pastiprināšana.
Sniedz daudz kārdinājumu, bieži noved pie krāpšanām. Precēta vīrieša horoskopā
nozīmē ārpus laulības bērna piedzimšanu. Pozitīvajos aspektos dod iespēju uz laulības laimi,
bieži tiek sastopams laulības gadā.

Aktivitāte partneru jautājumos. Jaunu sakaru veidošana pēc paša cilvēka iniciatīvas,
veco – likvidācija. Savu lietišķo partneru vai laulātā līdzdalība lietās. Domstarpība ar viņiem,
strīdi, attiecību noskaidrošana.
Izeja pie publikas, masu uzruna, sabiedriskā darbība. Gads ir labvēlīgs līgumu,
vienošanu, līgumu parakstīšanas noslēgšanai. Tā arī jebkuras konsultatīvai darbībai (astrologs,
psihologs, jurists utt). Dažkārt starpnieciskai darbībai.
Var norādīt uz tiesas procesa, pretenzijas iesniegšanas, savu prasību izteikšanas,
neapmierinātības izteikšanas ar kaut ko uzsākšanas gadu. Iniciatīvas rīcības efektivitāte.
Var norādīt uz laulības attiecību, kontraktu, līgumu pārraušanu, kā arī uz sabiedrības
neuzticības pret cilvēku izteikšanu, popularitātes kritums, daudzi konfliktu. Ir iespējamas
aknu saslimšanas.

VIII māja „Augšējie vārti”.
Likteņa notikumi, risks, bīstamības, krīzes, nāve starp apkārtējiem. Mantojums, nauda caur
partneriem. Attiecības ar pārbaudes organizācijām. Seksuālā dzīve un nepieciešamības.
Mistiskās un okulta spējas.
Seksuālā sakara pārtraukšana, bieži vien nesaprotamo apsvērumu dēļ. Slepenais
sakars. Krišana kritiskajās situācijās seksuālā partnera dēļ, bieži vien arests un aizturēšana,
cita veida ieslodzījumi. Rūpes partnera dēļ, slepenas bailes, šaubas, vilšanās.
Finanšu stāvokļa noregulēšanas nepieciešamība, sarežģītas lietas. Pie labvēlīgiem
rādītājiem var norādīt uz melnās joslas izbeigšanu dzīvē, nepatikšanu beigas. Izeja jaunajā
līmenī.
Fiziskā stāvokļa pasliktināšanās, slepenas, grūto nosakāmās saslimšanas. Sakars ar
okulta jautājumiem, atriebība, nodevība, iesaistīšanās mistiskajos procesos. Var norādīt uz
slepenā ienaidnieka nāvi vai uz viņa nepatikšanas.

Citu cilvēku līdzdalība finanšu operācijās, bieži vien laulātā un biznesa partneri.
Peļņas iegūšanas jautājumu labvēlīgais risinājums, mantojums, nodokļu aplikšana, muita,
aizņēmums un kredīti, parādi. Patēriņu palielināšanas gads, zaudējumu grūtības.
Iesaistīšanās mistiskajos procesos, interese pret okultismu, maģijas. Var norādīt uz
cilvēka kritiskām situācijām, bīstamības, pārvērtības brīdi. Seksualitātes paaugstinājums,
interese pret enerģētiski piesātinātām seksuālām praksēm.
Var norādīt uz nāvi ģimenē – pie citu rādītāju apstiprinājuma vai uz ķirurģiskām
operācijām.

Var norādīt uz izmaiņām raksturā vai uz cilvēka apmācības stila (sāka labi vai slikti
mācīties, atkarībā no aspektiem). Jaunās disciplīnas apmācības sākums.
Cilvēka domas un sarunas var būt virzītas uz ķirurģisko operāciju veikšanu. Seksuālo
tēmu un intīmo sakaru apspriešana. Dzīves procesu būtiska pārdomāšana, kā arī savas saziņas
stils.
Kontakti ar finanšu un administratīviem orgāniem. Līgumi par peļņas sadalīšanu un
kapitāla izvietošanu, citos jautājumos, kuri ir saistīti ar svešo naudu.
Negatīvie aspekti padara visus šos jautājumus smagus, pat bīstamus priekš cilvēka. Ir
iespējami ceļojumi un rūpes, kuras ir saistītas ar citu nāvi.
Veic svarīgas un liktenīgas izmaiņas mājas lietās, kurā ir izvietots savienojums. Sniedz
nevēlamās izmaiņas priekš cilvēka, norāda uz to, ka ir nepieciešams visu rūpīgi pārdomāt.

IX māja „Ticība”.
Pasaules uztveres un kultūras problēmas, paaugstināti veidojumi. Tālie braucieni, dzīvošana
ārzemēs, komandējums. Sakars ar ārvalstu pilsoņiem, lietas ārzemēs. Intelektuālā darbība.
Perspektīvas un to apgūšana, ietekmes jomas paplašināšana.

Pasaules uztveres veidošanas gads. Šajā laikā cilvēkam ir svarīgas filozofiskās,
reliģiozas, literārās, zinātniskās zināšanas. Stingri runājot, šis ir sevis izpētes gads, savas
personības apzināšanas gads, tam ir liela konceptuālā nozīme visai turpmākai dzīvei.
Tas ir jauna akadēmiskās apmācības cikla sākums vai arī patstāvīgās pasniegšanas cikls. Gads
atver perspektīvas personīgai attīstībai, pašapziņas un dvēseles kāpuma paaugstināšana, izeja
no šaura, piezemējamo problēmu apļa.
Tā pat ir pasvītrota tālo braucienu un ceļojumu nozīme, un pie tam, - ārvalstu pilsoņu
un organizāciju ietekme. Problēmu risinājums, kuras ir saistītas ar citām valstīm un kultūrām,
ar kopējiem uzņēmumiem, ir iekļūšanas gads citās struktūrās tajā vai citā veidā. Ir iespējamas
lielas ambīcijas.

X Māja „Debesu vidus”.

Sabiedriskā vieta, veiksme, apbalvojumi. Materiālo dzīves mērķu sasniegšana. Karjera,
attiecības ar priekšniekiem. Attiecības ar varas iestādēm un oficiālajām organizācijām. Gada
mērķa uzstādīšana un risinājums.

Profesionālajai izaugsmei, tuvināšanās pie dzīves mērķiem, augsta ranga amata
ieņemšana palīdz prāta darbība, zināšanu un iemaņu iegūšana, kā arī starpnieciskā, žurnālistu
vai komerciālā darbība, sarakste, pārrunas, dažādi kontakti un lietderīgie kontakti, īslaicīgās
izbraukšanas. To var arī veicināt tuvie radinieki, kaimiņi, paziņas. Cilvēks var būt pamanīts
pateicoties smadzenēm un „banālai” attīstītai erudīcijai, kā arī būs atdzīts lietderīgs
sabiedrībai. Viņam ir daudz dokumentu lietas un ir citi papīri.
Nozīmē veiksmes, pozitīvs atrisinājums augstāk minētajā darbībā. Dažkārt norāda uz
dzīves mērķu maiņu, to būšanas procesos šajā gadā.
Var izdalīt brāļa (māsas) vai cita radinieka veiksmes. Daudz braucienu ar noteiktiem
mērķiem. Ir iespēja saņemt izdevīgu piedāvājumu, līguma parakstīšana. Cilvēka stāvoklis,
kurš ieņem pasīvu dzīves pozīciju, šajā gadā ir atkarīgs no rīcībām, ko veic viņa tuvākā
apkārtēja vide.

Visbiežāk norāda uz izmaiņām karjerā, dienesta stāvoklī, par patstāvīgākā un
neatkarīgākā stāvokļa iegūšanu, par augstu aktivitāti un tieksme uz pārmaiņām. Vadības
maiņa, cilvēkam vērtīgu cilvēku maiņa. Bieži – aizbildņa iegūšana sievietes veidolā vīriešu
horoskopā.
Pie pozitīviem aspektiem ir labvēlīgs kontaktiem ar publiku, nes popularitāti un drošu
aizbildni. Labs stāvoklis politiķiem, aktieriem, visiem, kuru darbība ir saistīta ar publiku, ar
plašām masām.
Cilvēks sāk justies drošāk, viņa uzvedībā parādās varas notis, uz sejas – neatkarības
izteiksme.
Sievietei var norādīt uz laulības noslēgšanu, kura ir ilgi gaidīta, vai arī laulība,
pateicoties kurai iegūs augstāku un nodrošinātu stāvokli. Izmaiņas ģimenes attiecībās un
lietās, nekustamā īpašuma un īpašuma jautājumos.
Karjeras krīze, apstāšanās lietās, strīdi ar vadību, plānu sagraušana attiecībā uz
profesionālām lietām, mātes vai sievas vīrietim veselības pasliktināšanās. Sievietēm – laulība
var būt pārlikta vai izrādīties nelaimīga.

XI māja. „Draugu māja”.
Iedvesma, sapņi, cilvēka ideāli. Neredzamais skolotājs. Pielūdzēji. Vienprātis un
idejas draugi. Pašizpausme kolektīvā. Dzīves un radošā darba plānošana. Mērķu
sasniegšanas līdzekļi.

	
  

