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DATI DATU KOPSAVILKUMS INTERPRETĀCIJA 
SECINĀJUMI 

IETEIKUMI 

1.STIHIJAS 

 
Uguns – 35% 
Gaiss – 33% 
Ūdens -19% 
Zeme – 13% 
 
Izmantots A.Rača e-aprēķins 
 
 

 

 
UGUNS/GAISS 

Vīrišķās enerģijas pārsvars, kas nozīmē optimistisku skatienu uz dzīvi, 
enerģiskumu, spēcīgu gribu, vēlmi dominēt, humora izjutu, brīvība kā 
galvenā vērtība, nepiederēšana, nepakļaušanas, gatavība un vēlme 
sacensties, izlēmīgums, drošums. 
Ūdens ir mazāk – varētu būt, ka dažreiz trūkst empātijas pret līdzcilvēkiem, 
prātam ir virsroka pār emocijām, kas var izpausties, piemērām tā, ka kartes 
īpašniecei nav raksturīgi ilgstošie emocionālie pārdzīvojumi (emocijas ir uz 
āru vērstas, ātri izreaģētas); rīcība (un līdz ar to arī lēmumi) vērsti uz priekšu 
– uz mērķu sasniegšanu, uz attīstību. Zemes ir vismazāk, kas liecina par to, 
ka trūkst stabilitātes – cilvēks nav „piesiets” (vai arī nav „sazemēts”) – dzīvē 
tas var izpausties, ka stabilas dzīves vietas neesamība, stabilu 
partnerattiecību neesamība, stabilu ienākumu avotu neesamība un tml. 
Kartes īpašniece ir aktīva līdere, entuziaste, kurai vienmēr ir idejas – jo 
jaunākas, jo labāk, ar kurām viņa vēlas dalīties. Piemīt optimisms, ātra 
domāšana. Viņa ir pamanāma - ja ne izskata ziņā, tad savas gribas 
izpausmē - ja kaut ko grib, tad par to zinās citi, jo šīs vēlmes viņa tieksies arī 
īstenot. Ugunīgais „es” sadarbībā ar gaisu palīdz kontaktēties ar citiem, 
piedod vieglumu savu ideju pasniegšanā un apmaiņā ar informāciju. Riski – 
pārāk jaudīga savu mērķu (-velmju) realizācija ar prata un grības palīdzību, 
bez ieklausīšanos apkārtējo cilvēku emocijās var radīt sarežģījumus 
komunikācijā un grūtības noturīgu attiecību veidošanā. Nepanes 
vienveidīgumu – daudzas lietas ātri apnīk, liekas garlaicīgi.  
Resursi – spēcīga griba, dzīves spēks, prāts. 
 Riski – impulsivitāte, agresivitāte, steiga.  

2. ENERGĒTISKIE KRUSTI 
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Kardinālās un mutablas enerģijas 
pārsvars 

Kardinālas enerģijas pārsvars, kas izpaužas kā aktivitāte, nepacietība un 
vēlme rīkoties tūlīt. Kartes īpašniece ir aktīva visās dzīves jomās, viņa 
cenšas vadīt procesus un diez vai viņai patiks būt padotas lomā, kur vel 
vairāk pakļauties kaut kam. Kartes īpašniece bez šaubām droši un stingri var 
pateikt „nē” - tam, ko viņa negrib pieņemt, kaut kam, kas ir vecs (=nav 
aktuāls), viņa ātri un droši sadedzina tiltus uz pagātni, jo viņas mērķis ir 
nākotnē. Viņa ir gatava risināt situāciju, rīkoties, droši stāties šķēršļu priekšā 
un pārvarēt tos.  
Mutablas enerģijas iespaidā kartes īpašniece var ātri mainīt stratēģiju, 
atteikties no vecajiem plāniem un ķerties pie nākamiem – atbilstoši situācijai 
un jauniem apstākļiem. Viņa viegli atrod kopīgu valodu ar citiem cilvēkiem un 
veiksmīgi prot pasniegt informāciju citiem saprotamā veidā. 
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3.DISPOZĪCIJAS ĶĒDES (tikai septiners) 

1. Pārvaldības ķēdes: 
 

 
 
 

     
 

       
 
2. Izraidījuma ķēdes 
 

   

           
 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pārvaldības ķēdes centri: 

1)  

2)     
 

 
 
 
 
 
 
2. Izraidījuma ķēdes centri 

1)  
 

2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Kartē 2 planētas ir sava pārvaldījuma zīmē (   un ) un 3 planētas 

ir izraidījuma zīmēs ( , , ). Kartes īpašniece materiālajā jomā var 

balstīties uz šim 5 planētām:  un  sniedz atbalstu apzinātajā līmenī, 

savukārt, , ,  - neapzinātajā. 
 

  - jāspīd. Jābūt uzmanības centrā, dāvājot apkārtējiem  gaismu, siltumu, 
spožas idejas. Jārealizē sava griba, jāstāv priekšgalā, jāvada. Un visiem 
šiem „jā...” nav jābūt iemesla, jo motīvs ir vienkāršs „būt par sauli” . Un šī 
vēlme eksistē un realizē pati par sevi un darbojas neatkarīgi no citiem 
apstākļiem. Zina, ko grib, labi jūtas uzmanības centrā, pārliecināta par sevi, 
ar vieglumu „tiek galā” ar citu cilvēku grību (nospiežot to). 
 
Četru planētu centrā ir skartas ļoti personīgas, dažreiz par sadzīviskās lietas 

–  svarīgi, lai ir interesanti, lai notiek aktīva informācijas apmaiņa ( ), tas 

ļauj labi justies ( ), laba jušanas veicina gatavību konkurencei, fizisku 

aktivitāti, iedod rīcības impulsu, ļauj realizēt sevi ( ) un šīs aktivitātes 
sevis realizēšanā pāriet tieksmē pret apkārtējo cieņu un simpātijām – „es 
rīkojos droši un aktīvi un tas paaugstina manu vērtību”. „Ja es gribu uzturēt 

harmoniskās attiecības ar citiem ( ), man jāzina visus jaunumus, aktīvi 

jākomunicē, jābūt kustīgai, brīvai un jauneklīgai ( ). Un tt. 
 

2.  kā izraidījuma ķēdes centrs var liecināt par to, ka panākumu 
sasniegšanas ceļā kartes īpašniece nejūtas kā situācijas saimniece, drīzāk 
viņa ir atkarīga no citiem (citu vērtējuma).  Grūtības var radīt situācijas, kad 
jālūdz palīdzību – viņai tās slikti padodas (nemāk lūgt) un arī pati var liegt 
savu palīdzību. Augstprātība un problēmas, no tās izrietošas. Grūti atrast 
attīstības ceļu. 

  kā izraidījuma ķēdes centrs liecina par to, ka kartes īpašniecei grūti 
konfliktsituācijās, darboties patstāvīgi ir grūti, gaida pirmo soli no citiem. 
Dusmas un agresivitāte bez iemesla. Saspringtās attiecības ar vīriešiem.   

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_symbol.svg?uselang=ru
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sun_symbol.svg?uselang=ru
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Jupiter_symbol.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Mars_symbol.svg
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4.DŽONSA FIGŪRAS 

 
9 planētas atrodas 180º (starp Asc un Dsc), 

 atrodas pretējā pusē (attālums līdz 

tuvākajai planētai ( ) ir ~61 º .. 
 
 

 

Džonsa figūra „grozs” ar  
rokturī.     

Šīs konfigurācijas vadoša planēta ir , līdz ar to šajā kartē  tēma ir 
vadošais motīvs, jutīgā tēma.  Iekšējais ļoti spēcīgs pieprasījums pēc 
drošības, komforta, pēc sajutām, ka esi mīlēts un lutināts (un šīs 
pieprasījums izpaužas auniski -  aktīvi, skaļi) – kad nedabū justies mīlēta, 
kad nejūtas pasargāta – tas nospiež, rada sasprindzinājumu un izpaužas uz 
āru. Nav tā, ka cenšas veidot savu ģimeni, bet pašai ir pieprasījums pēc tās. 
Iespējams, īpašas attiecības ar mati vai arī mātes vis vadoša loma kartes 
īpašnieces dzīvē (=bērnībā). 
 

5. ASPEKTU FIGURAS (MAŽORIE ASPEKTI) 
 

T- kvadrāts 
 

 Bisekstīls 

 Trapece  
 

R –sintētiskais trīsstūris  

T kvadrāts kardinālajās zīmēs. 
T- kvadrāts 

 
Kardinālajās zīmēs – pēkšņi un jaudīgi atbrīvojas enerģija (ne visu laiku), 
kura liek aktīvi rīkoties un intensīvi un neatgriezeniski maina kartes 
īpašnieces situāciju. Sauciens aktivitātei – spēcīgi un saspringti. Liela 

enerģijas uzkrāšana (t-kvadrāta virsotne) – ja kartes īpašniece spēs 

„piestrādāt” pie  un tēmām (? Varbūt sasprindzinājums, ko rada 
nepārtraukts mātes spiediens, vai arī jebkuras citas situācijas, kuras tiek 
uztvertas kā emocionālā rakstura spiediens?), tad viņai „atvērsies” daudz 
jaunas informācijas, viņa daudz sapratīs un iespējams tiks pie jaunām 

iespējām gūt dažāda veida vērtības ( 2.maijā).  un viņa tēmām var 
vai nu būt ļoti spēcīga ietekmē (informācijas apmaiņa, jauninājumi) un tad 
viņu var izmantot kā resursu (p[iemērām, 2.maijas jomu realizācijā) vai arī 

- ir tik ievainojams, ka rada vien problēmas savai īpašniecei. 

Jebkura gadījumā un viņa tēmas – ir jutīga tēma kartē un tam ir liela 

nozīme. Runājot par aspektu figūrām, par  kā resursu (kura ietekmē 
spilgti un ar lielu sasprindzinājumu kartes īpašniece laiku pa laikam pārdzīvo 
krīzes) jāpiemin, ka viņš piedalās arī gan biseptilā, gan trapecē un šī dalība 

trijās aspektu konfigurācijās palielina lomu un ietekmi. T – kvadrāts 

pieprasa no kartes īpašnieces īpašības/attieksmi – izturību, spēju 
koncentrēties, orientēšanos uz rezultātu. 
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 Bisekstīls 
 
Atšķirībā no Lielā tritona Bisekstīls izpaužas diskrētāk, bet tiek uztverts 

spēcīgāk. Piedod vieglumu, stabilizē krīzes situācijas. un viņa jomas- 
kartes īpašnieces resurss, uz kuru var paļauties, meklēt palīdzību un arī 
joma, kurā var gūt panākumus. Piemērām, pēkšņas idejas vai prata 

apgaismība ( +  realizējās zinātnē (piemērām, matemātikā, 

informātikā), vai varbūt arhitektūrā ( ). Vai arī kartes īpašniece var meklēt 

atbalstu un palīdzību no vecākiem cilvēkiem – tēva, vecvecākiem (
4.maijā). 
 

 Trapece 
 
Dod iespēju realizēties kādreizējas pretestības un neatlaidības rezultātā. 
Kamēr nav aktīvas cīņas, nebūs panākumu. 
Stabilitāte planētu jomās. Konfigurācijas spēcīgāka planēta – eksaltētais un 

harmoniski aspektets . Bēgošā līgava+ reformators, atvērtība jaunajām 

un modernajām. Šajā trapecē arī ir stipras pozīcijas – sasprindzinājums, 
kas veicina grūtību pārvarēšanu. Dzīve liek izdarīt izvēli, atteikties no kaut ka 
labākas nākotnes vārdā. 
 

R –sintētiskais trīsstūris 

Spriedze, ko rada    tiek izmantota (vai novadīta) R 
 

6. PLANĒTAS ZĪMĒS 

947 Spēcīgā, harmoniskā  
Kartes īpašniece ir pieradusi būt uzmanības centrā, viņa ir smaidīga, 
optimistiskā, noteikti apveltīta ar talantiem (dejas, dziedāšana, dzeja, 
literārais talants), radoša, viņai būtu piemērojama teātra skatuve (ja sports, 
tad individuālais, kur var būt pamanāma). Apkārtējo mīlule un veiksminiece, 
var droši pieteikties dalībai talantu šovā. „Es gribu! „ – varētu būt piemērots 
moto kartes īpašniecei. Piemīt iekšējais spēks, var būt visu līmeņu vadītāja 
(kaut teātra vadītāja), radošas grupas vadītāja (raidījums). Piemīt lepnums, 
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pašapziņa. Patīk daba, dzīvnieki. Viesmīlīga. Prasīga pret padotiem.. Patīk 
greznas lietas. 

 1852 saspringts  
Krāsas un asās emocijas un ātras emocionālās reakcijas, taču ātri 
pārejošas. Pieprasījums pret spēcīgu, aktīvu māti. Bērnībā kaprīzes „es 
gribu un viss” – ja nē, tad skaļa raudāšana, tiešums, aktīvie sporta veidi. 
Egocentrisms, nespēja dzirdēt citus. Aizvainojumi, emocionālais infantilisms. 
Nav labas attiecības ar māti, ar sievietēm. Trūkst empātijas. Pozīcija zīmē 

un arī 4.ceturksnis liecina  par to, ka  nav īpaši spēcīgs, bet to, ka viņš ir 
groza rokturī padara viņu par ļoti jutīgu punktu kartē un palielina to ietekmi. 

 atrodas pārvaldījuma zīmē – tās piedod emocionālām reakcijām 
ātrumu, agresivitāti, enerģiskumu. 
 

2023  
Vājš, saspringts  Jutīgs prāts, atkarība no noskaņojuma, bagāta iztēle. Rūna emocionāli, 

labāk raksta. Komunikācijā jūt sarunas biedra noskaņojumu, tver emocionālo 
stāvokli. Sasprindzinājums var izpausties kā baumošana, mēli. „niez mēle un 

nagi. atrodas  pārvaldījuma zīmē – kas padara pratu emocionālāku.  

2632  
saspringta 

 - rada vieglu, nepiespiestu iespaidu – jauns bezrūpīgs „zaķis”, kuram 
nav problēmu. Draudzīgums, jauneklīgums, gaumes raibums, mobilais 
tālrunis rokā un daudz flirta. Bet tālāk par flirtu – nē, pārāk dārga ir brīvība 
un brīvā komunikācija – iespējami daudzi paziņas, draugi, partneru maiņa 
vai vispār problēmas ar stabilitāti attiecībās – nav pastāvīga partnera kā 
tāda. Attiecībās ar citiem svarīgi, lai ir interesanti, lai ir par ko parunāt 
(pačalot sociālajos tiklos) , dzimums nav svarīgs. Patīk izbraucieni, 
pārvietojas ar riteni, vai skrituļslidām. Viens no talantiem – rakstīšana, varbūt 
arī aizraušanas ar rokdarbiem (pērļošana, piemērām). Necenšas būt ar kādu 
- var būt arī viena pati, bet komunikācijai ir jābūt daudz. 
Sasprindzinājums var izpausties neapmierinātībā ar savu izskatu 
(nepamatoti), kompleksā „nav ko vilkt mugurā”, var bieži nepatikt kaut kas – 
kā izskatās, kā garšo.   

1253 
Vājš, saspringts Nav agresīvs, slikti panēs konfliktsituācijas, vēlas, lai ir pa labam, draudzīgs. 

Patīk patikt, cenšas būt pieklājīga. Nodarbes vairāk intelektuālās – darbs, 
kas nav saistīts ar fiziskajām piepūlēm , bet vairāk estētisks. Sports, kurā 
nav jāsmērējas – teniss, sporta dējas. Sasprindzinājums – iespējamas 
traumas, īpaši bērnībā. 

1149 
Vājš, neaspektēts Spēcīgā morāle , iespējams, nav viņas jājam zirdziņš. Nepaļaujas.  

kritiskums var traucēt attīstībai, paaugstinātas prasības pret sevi un citiem. 

Sociālie panākumi ir iespējami tikai ar darbu un centību. Atrodas  
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iespaidā (), kas neļauj ticēt un lūgt, bet liek balstīties uz pratu un loģiku.  

Neaspektēts  - darbojas patstāvīgi – sabiedrībā pieņemtai morālei nav 
varas pār kartes īpašnieci, viņa pati izveido savu morāli un dzīvo pēc tās 
principiem. Visa mūža garumā tiek meklēti dzīves jēga un patiesības ceļš. 
Jau no bērnības kartes īpašniece atšķiras no citiem, kaut tāpēc, ka viņai 
nebija svarīgi, ko par viņu doma citi. Spēja radīt jaunas, neparastas, 
ekstravagantas idejas un balstoties uz tiem veidot dzīves filozofiju. 

Neaspektēts liek kartes īpašniecei meklēt (un gaidīt) atzinību un cieņu – 
gan par darba rezultātiem gan dzīvē vispār. Viņai svarīgi apzināties, ka viņai 
ir plašās iespējas un viņa var atļauties būt dāsna un liela – jo aiz muguras ir 
tradīcijas (t.sk. ģimenes), reliģija un filozofija (4.maijas ietekme t.sk). 

249 
saspringts Atrodas draudzīgajā (zemes stihijas) zīmē – kontrole pār detaļām, gatavs 

redzēt realitāti un apstākļu tādus, kādi tie ir. Darbs dod stabilitāti un 
lietderības sajutu – ja man ir darbs un veselība – tad esmu normāls cilvēks. 
Ambīcijas nav lielas (ir samērīgas). Piemīt racionalitāte, rūpējas par 
veselību. Bailes par to, ka nebūs kartība, ka nebūs darba, nebūs ko darīt. 
Saimnieciskums. Sasprindzinājums – grūta dzīve.  

 2130  
Spēcīgs, harmonisks Atvērta jaunajam, modernajām. Būtiska ir brīvība – bēgošās līgavas tips, jo 

nevar būt piesieta.  Nepieķeras emocionāli. Patīk viss ekstravagantais, 
neparastais. Draudzējas ar tehnoloģijām (IT, piemērām). Spēja paredzēt 
nākotni. 

R 208 
Spēcīgs, saspringts Augstas idejas. Varbūt problēmas ar dīvainiem cilvēkiem, ūdeņiem 

(sasprindzinājums). Interese pret psiholoģiju, mistiku.  

1917 
vājš, saspringts Dzīves gaitā kartes īpašniece var piedzīvot situācijas, kuras grauj viņas 

priekšstatus par ētiku, skaistumu, harmoniju. Tas, kas līkas interesants, 
pēkšņi ir banāls. Jāstrādā pie iecietības, atteikšanas no kritikas un 
graušanas. Sasprindzinājums varētu izpausties sajūtā, ka esi zem 
spiediena, vai arī pašam neredzama veidā ietekmēt (jeb iespaidot) citus.    

2014 

2014 
 
 
 

  
Zina, kas ir draudzība un brīvība un tajās var gūt spēku. Uzdevums – ieņemt 
vadošu amatu, būt uzmanības centrā un ražot oriģinālas idejas. 
Pāšrealizācijas motīvs – iedzimts lepnums. Svarīgi, lai citi atzinīgi vērtētu 
viņas nopelnus. Pārspīlēta tieksme pēc atzinības  var novest līdz egoismam 
un godkārei. Atzinības sasniegšana ir iespējama, kaislības pārvēršot par 
līdzjūtībā, bet godkāri – lepnumā.  

 

7. PLANĒTU ASPEKTI 

aspekti >  
spēks, enerģija, spējas vadīt un organizēt, drošums, godīgums, iniciatīva, 
strādīgums, popularitāte, labas attiecības ar vīriešiem, priekšniekiem. 
Diplomātiska gribas izpausme. 
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aspekti 1. >  

2. >  

3. > R 

4. <  

 

1. Trauksme dvēselē, paškontroles trūkums, domas neliek mierā, 
nervozitāte, domu/jutu sajukums. Prāts ietekmēts no emocijām, nav skaidras 
domas. Intrigas, pašapmāns. Ienākumi, gūtie negodīgi (apmāns, krāpšanās) 
vai arī materiālie zaudējumi laupīšanas (krāpšanas) rezultātā. Nepastāvība, 
mainīgums, vieglprātība, pasaules uztvere un sevis izpaušana atšķiras, kas 
izsauc darba un vārda atšķirības.  

2. Attiekšanās no mātes lomas. Sarežģītas dzemdības, vai arī veselības 
problēmas. 
 Zina par „melnajiem”. Iekšējais emocionālais spriegums. 
tieksme „presēt” ģimeni un draugus (izradīt spiedienu). Strīdi par naudu. 
Stūrgalvība. 

3. Sensitīva uztvere. Radošas spējas. Bagāta iztēle.  

4. pastāvīgs sasprindzinājums. Aktīvas asas emocionālās reakcijas, 
sieviešu-vīriešu konkurence. Gaida uzbrukumu. Kritiskums. Paša 
agresivitāte vai jutīga attieksme pret citu cilvēku agresivitāti. 

aspekti >  

>  

<  

1. Loģiskais prāts, koncentrēšanas spējas. Patīk sarežģītie uzdevumi. Patīk 
mācīties. Uzstājīga savos spriedumos.  

2.Īpašas intelektuālās spējas, intuīcija. Interese pret okultajām zināšanām. 
Var būt lielisks speciālists kādā jomā un tad pret pārējo ir vienaldzīgi. 
Draudzējas ar tehnoloģijām. 

3. Izmanto savu pratu, lai ietekmētu cilvēkus vai arī lai pastāstītu par lietām, 
par kurām nav pieņemts runāt („nekā personīgā”) ar vienu mērķi – šokēt 
apkārtējos. Jāuzmanās no negatīvo vēlējumu izteikšanas (skaļi un domās). 

aspekti <  
Attiecības bez mīlestības, pārāk oficiāli (vai viegli). Šaubas un „pārbauda” 
citu cilvēku jūtas.   

aspekti 
nav mažora aspektu Meklē vietu, kur var pabūt viena. Neapzināta tiekšanās uz savas ietekmes 

sfēru paplašināšanu. Neparastie filozofiskie/reliģiozie uzskati. Pašpārliecība 
mijas ar šaubām. Pati veido savu vērtību sistēmu un vadās no tās. Interese 
pret svešu kultūru. Ceļā uz attīstību nepievērš uzmanību vispārpieņemtajām 
normām. 

aspekti < R 

<  

1. Prāts cīnās ar iztēli, pieredze ar intuīciju – laiku pa laikam rīkojas 
nepārliecinoši, un laiku pa laikam vēsi un bezjūtīgi.    

2. Prāta skaidrība. Skarbums + vēlme būt oriģinālai= nelokama griba. Jaunu 
ideju praktiskais risinājums. 

aspekti > R  
Ja ir /būs sasniegts ļoti augsts garīguma un intelekta līmenis – varēs 
instinktīvi saprasts neizskaidrojamas lietas, saprast okultās zināšanās. 

6+7 

>   

 

 
 ir daudz spēcīgāka par , šajā aspektā tas varētu izpausties savas 

gribas un sava „es” pasniegšanā enerģiski, radoši un tai pat laikā diezgan 
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diplomātiski (bez agresijas), vismaz tā, lai tas izskatās labi. Talants 
izpausties daiļā darbībā () – kustībā, izskatā, diplomātijā, rakstīšanā, 
runāšanā. 

>   

 

 abi kardinālajās zīmēs, kas pastiprina domu/jutu mijiedarbības aktivitāti un 
notiekoša ātrumu: cita cilvēka vārds aizvainoja  - reaģēju uzreiz un karsti. 

Emocionālais paaugstina jutīgumu un uzņēmību/atkarību no sava 

noskaņojuma, savukārt ugunīgs  rāda sasprindzinājumu un 
neapmierinātību – emocijas „strīdas” ar prātu. 
  

>   
 

kardinālās enerģijas iekrāsots aspekts. Bikstāmi visam, kas ir  tēmas – 
ļoti intensīva vēlme pret drošības un miera tiek nepārtraukti apspiesta un 
ietekmēta ar apstākļiem, kuri nav atkarīgi no viņas pašas. Līdz ar to nemiers, 
kas izpaužas kā smaguma un apspiestības sajuta. Citā līmenī – riski 
bērniem un mātēm  -  visām, kas ar to saistīts (aborti, nevēlēšana kļūt par 
māti, smagas dzemdības, mātes bojā eja un tt.), var būt arī ārlaulības bērni, 
vai svešu bērnu audzināšana.    

>  R 
 Emocijas un bagāta iztēle uguns stihijā = talants emocijās atspoguļot iztēloto 

(labs aspekts aktieriem) un arī iztēloties emocijas  -kādās tās var būt. Arī 
izpaust sevi uz āru emocionāli un radoši.  

<   
 iekšēji gatava uzbrukumam (nāk no bērnībā pieredzēta?), līdz ar to visu 

laiku modrībā un viegli pati uzliesmojas (uguns + gaiss) – bet tā „skaisti” –
visdrīzāk tālāk par vārdiem neiet – bez asinīm. Sadzīves līmenī – histērija ar 
asu vārdu pārmaiņu. Strīdi ar pašu māti, vai citām sievietēm. 

>   

 

 
 atrodas ietekmē (pārvaldības zīmē), un tas dod lielas spējas 

matemātikā, precīzajās zinātnēs – tā ir prāta spēja iztēloties () un salikt 

loģiskajā konstrukcijā abstraktās lietas. šajā kompozīcijā nav tik 
viegls/vieglprātīgs, drīzāk viņš ne pa gadiem nopietns (varbūt atbildība par 
kaut ko jau no bērnības). 

>   

 

 lieliskās saprašanās ar datoru un tehnoloģijām. Un patīk viss jauns un 
modernais – no idejas līdz īstenošanai. Neparasti gudra.  

<   
 Nevar aizrauties ar melnajām lietām (pietiek ar to, ka jau kāds no dzimtas 

pie tā ir p[iestrādājis). Jādomā, kādus vārdus izmanto – domas var veidot 
negatīvas situācijas.  

<   
 

Viegla, brīva  un bezrūpīga sastrīdējās ar „tēvu” par uzvedības normām. 

<   R 
 Iztēle visdrīzāk biežāk ņems virsroku, nekā prāts, bet intuīcija ir tik pat 

nozīmīga kā pieredze. Taču gandrīz katru reizi loģiskā vēsa („normālā”) 
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 prāta balss strīdēsies ar 3D sapņotāju un dažreiz uzvarēs. 

<   
 

Oriģinālās idejas tiek pielāgotas un izmantotas „normālajā” vidē.  
praktiskums atrod idejai pielietojumu, savukārt viņas kritiskums un 

iedziļināšanās detaļās palīdz noslīpēt oriģinalitāti un impulsivitāti ( ) un 

novest pie rezultātā ( ). 

>  R  
 

Spēcīgs un vājš diez vai liks zināt par sevi šajā konfigurācijā. Bet, ja 
tā notiks, virtākās noslēpumainas lietas tiks intuitīvi saprastas.  

KOPSAVILKUMS 

Cilvēks, kurš dzimis, lai kļūtu par vadītāju, vai arī ideju ģeneratoru. Lielā nozīmē sevis realizācijai kā personībai (nevis, piemeŗām, pēcnācēju radīšanai). 
Lepnums, ar kuru piestrādājot var gūt apkārtējo atzinību, tik karoto. Sapratni ar cilvēkiem veicinās empātijas attīstība un līdzjūtības apliecinājumi. Ļoti karsts 
pieprasījums pēc drošības un aizsargātības. Šo sajutu var radīt, aktīvi darbojoties savā sfērā – izskatās, radošajā. Lielā nozīmē ģimenei un tradīcijām. Egoisma 
risks (līdz ar to arī nespēja paskatīties uz sevis no malas). Radoša un neparasta, oriģināla, dzīvespriecīga. Lai spīd!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	OLE_LINK1

