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1. Valdošās 

planētas 

Jupiters, Neptūns - Strēlnieka pārvaldnieki, Marss- Auna 

pārvaldnieks, Merkurs - uzlecošs pirms Saules.  

2. Stihijas Vairāk izteikta ir uguns stihija, kas dod impulsivitāti, aktivitāti, 

gribasspēku, arī agresivitāti. Raksturīgs cīņas spars, emocijas 

izpaužas strauji, saasināti, tāpēc varētu būt ne vienmēr patīkami 

komunicēt ar šādu cilvēku. Spēj ietekmēt un pārliecināt citus, lai 

iegūtu sev vēlamo rezultātu. Pietrūkst spējas būt objektīvai, jo ir 

izteikti egocentriska. Piemīt daudz dzīvības enerģijas, kas rosina 

viņu spīdēt un dot, „iedvešot dzīvību” arī apkārtējos.  

Visvājāk izteikta Zeme. 

3. Džonsa 

figūra 

Kauss /puse zodiaka/ simboliskais Neptūna princips, kas ir 

aktivitātes faktors. Tā kā tukšā zona ir neaktīva, tā prasa kompen-

sāciju – tiek meklēta pilnība, tāpēc intuitīvi izvēlas sev blakus 

cilvēkus, no kuriem var gūt tukšās zonas pieredzi.  

Šaurāks motivāciju loks, toties mērķtiecīgs, ir spējīga izmantot visus 

līdzekļus, lai sasniegtu mērķi, kas arī izdodas. 

Liela loma ir malējām planētām – Mēnesim un Venērai, tās var 

noteikt motivāciju. Bet 180
°
 aspekts starp šīm planētām norāda uz 

konfliktsituācijām. 

4. Krusti Mutablais enerģijas veids jeb mutablais krusts noved enerģiju 

tur, kur tā nepieciešama, pielāgojot visiem procesiem, kuros risinās 

pārmaiņas. Simbols iekšējai un ārējai transformācijai. 

Viegli adaptējas, līdz ar to elastīga pārmaiņām. Spēj gūt pieredzi arī 

no citiem. Intelektuāla. Daudzpusīga, tāpēc bieži nezin, ko īsti 

vēlas. Nenoturīga. Var vienlaicīgi darīt daudzas lietas – domāt, 

runāt, klausīties un tml. 

Intereses plašas, daudzpusīgas.  

5. Dispozīc. 

ķēdītes 

Abos variantos divas ķēdītes, līdz ar to viņai tiek atvieglota dzīve – 

ir iespējams vairāk izdarīt, paspēt, kaut arī šķiet, ka it kā „jāraujas 

uz pusēm”. Iespēja strādāt vairākās vietās, iegūt divas izglītības un 

tml. Tomēr reizē var būt tieksme izvairīties no grūtībām un 

atbildības, jo ir uz kurieni „pārmesties”.  

Tā kā 7 planētas (septeners) raksturo personības faktorus: vienas 

ķēdītes galvenais dispozitors ir viena planēta – Jupiters, otras 

ķēdītes galvenais dispozitors viena planēta – Marss. Abas planētas 
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ir pārvaldnieki. Līdz ar to tas rāda, ka nepieciešamas divas darbības 

jomas, lai dzīvē sevi realizētu.  

Marss nosaka, ka galvenā dzīves motivācija ir alkas darboties, 

cīnīties un uzvarēt, būt pirmajai, apsteigt citus. Veiksmīgi var 

darboties policijā, armijā, sportā, jo ir iespēja sevi realizēt uzvarot. 

Svarīga darba izvēle jomās, kur ir kāds sakars ar dzelžiem, tehniku, 

uguni un kurā ir iespējama konkurence.  

Kaut arī Marss reti spēj pats pieņemt lēmumus un vairāk atbilst 

disciplināram izpildītāja tipam, tomēr tas kā taktiķis palīdz 

darboties pēc paša sastādītas programmas, kurā nav augstāk 

stāvošas priekšniecības. 

Jupiters nosaka, ka galvenā motivācija dzīvē ir savas darbības 

sfēras un dzīves telpas paplašināšana caur panākumiem, 

atpazīstamību. Vēlas pašapliecināties, būt slavena. Vēlas izaugsmi, 

kā arī gūt ienākumus. Var izvēlēties pasniedzēja profesiju, apgūt 

valodas, citas kultūras. Ja gadās izdevība, var sākt darboties politikā 

vai biznesā. Motivācija ceļot. 

Ar 10 planētām līdzīgi kā ar 7 planētām, arī veidojas divas ķēdītes. 

Vienai galvenais dispozitors ir Jupiters, otrai – dispozitors – 

Marss. Šī ķēdīte norāda uz lielāku iekšējo brīvību, sociālu 

aktivitāti.  

6. Aspektu 

konfigur

ācija 

Lielais Trins – Saules trigons ar Plutonu savienojumā Saturna 

trigons ar ziemeļu mezglu. 

Norāda uz apdāvinātību, kā arī spēju atstāt iespaidu par sevi. Tā ir 

veiksmes un panākumu konfigurācija, kas izpaužas jau bērnībā un 

piesaista apkārtējo uzmanību. Tomēr Lielais trigons nedod stimulu 

attīstīt savus dotumus un problēmu gadījumos maz palīdz to 

risināšanā. Pakāpeniski var attīstīties slinkums, kas bremzē tieksmi 

uz sasniegumiem.  

Lielais krusts – Marsa savienojums ar Venēru kvadrāts Neptūna 

savienojums dienvidu mezgls kvadrāts Mēness kvadrāts ziemeļu 

mezgls kvadrāts Marss savienojums Venēra. 

Neharmoniska, saspringta konfigurācija, kas prasa izeju. Tāpēc 

veidojas iekšējais cīņas lauks ar apkārtējo pasauli, nemitīgs stress, 

pie kā gan ar laiku pierod. Raksturīgi arī dažāda līmeņa krīžu un 

negatīvu situāciju veidošanās. Īpašu emocionālu saspringumu dod 

Mēness opozīcijā ar Marsu savienojumā ar Venēru, kurai 

raksturīga nemitīga apvainošanās, konflikti mājās. Pret apkārtējo 

pasauli trūkst plastiskuma. Vēlas apkārtējiem uzspiest savu gribu, 

kas arī izdodas, jo Lielais krusts nes daudz enerģijas. Tā kā viens no 

stūriem ir ziemeļu mezgls, šī konfigurācija neļauj atslābt un norāda 

uz uzdevumu, kas būtu veicams, lai turpinātos attīstība. Aktivitāte 

tiek mobilizēta ar iesaistīto planētu palīdzību, līdz ar to 

„norūdīšanās” notiek caur saspringtām problēmsituācijām. Tas 

palīdz caur grūtībām virzīties pa attīstības ceļu. Iesaistītās planētas 
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krusta stūros – Mēness, Marss, Neptūns nozīmē spēju pārvarēt 

emocionalitāti un aiz neptūniskajām „rozā brillēm” saskatīt savas 

dzīves uzdevumus. 

Ņemot vērā, ka no ziemeļu mezgla izriet gan Lielā trina aspekti, gan 

Lielā krusta aspekti, saspringto Lielo krustu palīdz pārvarēt Lielajā 

Trinā iesaistītās Saules Zivīs un Saturna Skorpionā enerģija, kas 

rosina gribu, loģiku un atbildību, piespiežot cilvēku paveikt uzsākto 

līdz galam.  

Tau kvadrāts kā Lielā krusta daļa – Marsa savienojums ar 

Venēru kvadrāts Neptūna kvadrāts Mēness – šī konfigurācija 

norāda uz negaidītiem, pēkšņiem notikumiem, kā arī saspringtu 

enerģētiku, impulsivitāti, kas var radīt nepatīkamas situācijas.  

7. Planētas 

zodiaka 

zīmēs 

Saule Zivīs – noslēdz evolūcijas apli, rezumē dzīvi. Izteikta 

intuīcija. Nav jācīnās par izdzīvošanu. Zivis dod mazāk enerģijas, 

bet arī mazāk iekšējā sasprindzinājuma. Dziļa dvēsele. Interesē 

filozofija, reliģija. Grib mīlēt, ticēt, paļauties. Nav centra, ne 

formas. Cilvēks saprot, ka neko daudz nezina. 

Mēness Jaunavā – tīrīga, kārtīga, čakla. Jūtīga pret sīkumiem, 

iemācīs higiēnas noteikumus arī citiem. Daudz domā par darbu, 

veselību, veselīgu dzīves veidu, pastāv grūtības relaksēties. Dzīvo 

pēc instrukcijām, dienas grafika. Patīk pakalpot un būt 

prognozējamu cilvēku vidū. Rūpējas gan par sevi, gan arī par 

citiem. Jau iepriekš intuitīvi jūt, kad sāksies problēmas.  

Lietas analizē, sistematizē.  

Merkurs Ūdensvīrā – ātri uztver informāciju. Eksperimentētāja, 

atvērta jaunajam. Piemīt prasme organizēt. Augstās domās par sevi, 

nevienu neklausa. Asprātīga, spēj runāt par visu un pasmieties par 

visu. Problēmas risina netradicionāli. Ass prāts, jaunas idejas. Visu 

mēģina izprast pēc būtības. Kā kolektīva vadītāja – oriģināla, bet 

viņu var nesaprast konservatīvi domājošie, tādējādi paverot iespējas 

konfliktiem. 

Venēra Aunā – spilgta personība gan iekšēji, gan ārēji. Pati arī grib 

spilgti izskatīties. Impulsīva, skaļa, efektīva visā, reizēm pat 

vulgāra, izaicinoša uzvedība. Neviltota, patiesa, tieša. Spilgtas jūtu 

izpausmes, dusmu izvirdumos spējīga doties uzbrukumā par savu 

taisnību. Konfliktēšana ir viena no personības izpausmēm. Grūti 

pieņemt tradicionālu sievietes lomu. Mīlas dzīve raiba, nestabila. 

Bieži izdara pārsteidzīgus secinājumus. Nepatīk sentiments. Spējīga 

aukstasinīgi vērot kaujas skatus, cīņas. 

Marss Aunā – daudz enerģijas, tā laužas uz āru. Cīņas spars, 

aktīva, impulsīva, neapdomīga, drosmīga, konkurēt spējīga. Mīl 

riskēt. Partneri meklē aktīvu, ātri iemīlas. Var būt instinktu varā. 

Spēcīgas emocijas. 

Jupiters Strēlniekā – tiecas pēc zināšanām, tās radoši liek lietā. 

Iniciatīvas bagāta entuziaste ar diktatoriskām tendencēm. Lietas 
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redz un vērtē subjektīvi, dedzīgi. Var noliegt laicīgo un aizrauties ar 

reliģijām, filozofiju, veicas pedagoģijā, literatūrā, zinātnē. Prot 

darboties sabiedriskajā sfērā, lojāla pret dažādām ticībām. Prot 

uzmundrināt un iesaistīt citus savās darbībās. Spēj organizēt liela 

mēroga pasākumus. Var iesaistīties misijas darbos. 

Saturns (retrogrāds) Skorpionā – pastāvīga vēlme atmest visu 

lieko, bet tas gandrīz nav iespējams. Nereti sagrauj to, ko pati ir 

veidojusi.  

Vēlas būt autoritāte, lai realizētu savas ambīcijas. Spēj izmantot 

dažādus līdzekļus – gan atklātas, gan arī viltīgas metodes. Uzticīga 

saviem principiem. Tendence sakārtot iekšējo pasauli. Bieži jaucas 

citu lietās mīlestības vārdā. Gatava upurēt sevi un prasa to no 

citiem. Pacietīga. Noslēpumaina, spēj glabāt noslēpumus. Var būt 

reizēm depresīva. Uz viņu var paļauties. Darbības joma – finanses, 

izmeklēšana, apdrošināšana. Dzīvē var būt problēmas ar kredītiem, 

mantojumu lietām, svešu naudu. Visur saskarsies ar birokrātiskiem 

šķēršļiem. 

Urāns Strēlniekā – spēj savienot reliģiju ar zinātni un dažādām 

ezotēriskām jomām. Interese par citu tautu kultūru. 

Neptūns Strēlniekā – patīk ceļot, galvenokārt, pa ūdeņiem. Meklē 

garīgumu. 

Plutons Svaros – patīk māksla, viss skaistais. Vāji izteikts 

praktiskums. Attīstīts intelekts, talantīga. Labprāt darbojas 

kolektīvā. 

Ziemeļu mezgls Vēzī – šajā dzīvē ienāk lepna, pašpārliecināta, 

vēlas prestižu stāvokli sabiedrībā. Daudz iepriekšējā dzīvē 

strādājusi, iemācījusies saprast, kas ir panākumi. Maz uzmanības 

veltījusi citiem. Parasti atrodas tur, kur var kaut ko sasniegt, 

izmanto apkārtējo vājības savā labā. 

Šajā dzīvē vēlas, lai citi zinātu viņas grūtības. Grūti tiek galā ar 

atbildību un pienākumiem. Grūti iemācīties zaudēt, pieņemt 

neveiksmes. Viņai varētu sākt izlikties, ka viss ir daudz smagāk, 

nekā patiesībā. Pārliecināta par savu taisnību. Labprāt nosoda citus. 

Ieteicams iet Vēža īpašību virzienā un atbrīvot emocionalitāti, 

jūtīgumu, jāpieņem sievišķīgā loma. Jāmācās atbalstīt apkārtējos. 

8. Planētu 

savstarpē

jie 

aspekti 

Saule Zivīs trigons Saturns Skorpionā savienojumā ar Plutonu 

Svaros – godīga, nopietna, darbīga. Caur šo aspektu ir iespējams 

veidot pozitīvu attieksmi pret dzīvi. Laba organisma fiziskā 

dzīvotspēja. Veselības problēmas varētu rasties neapdomīgu 

izklaižu rezultātā. Ir iespēja realizēt savas slēptākās vēlmes, toties 

pretī jādod pārdomāta rīcība un uzvedība. Šis aspekts, varētu būt 

virzītājspēks darboties reliģiskās, juridiskās, pedagoģiskās un 

biznesa jomās. Augsta domātspēja, zema kontaktēšanās spēja, ko arī 

nevēlas. Mērķa sasniegšanai spēj ar savām maģiskajām spējām 

ilglaicīgi ietekmēt tos, kurus vēlas iesaistīt savos plānos. 
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Saule Zivīs kvadrāts Jupiters Strēlniekā savienojums ar Urānu 

Strēlniekā – izteikts egoisms, kaprīzums. Oriģināli gājieni, 

ekstrēma, šokējoša rīcība, toties nepraktiska. Idejas oriģinālas, bet 

ne vienmēr pietiek pacietības tās realizēt. Tendence uz dārgiem 

ieradumiem. Nepieciešama pastāvīga apziņas attīstīšana, virzīšanās 

uz radošuma attīstību. Problēmas atzīt autoritātes. Interesē reliģijas 

un filozofijas, tomēr grūti noorientēties uz kaut ko konkrētu.  

 Šķiršanās iespējamība. Visticamāk vēlas visu vai neko. Vēlme 

daudz sasniegt bez sevis disciplinēšanas. Neizdošanās noved pie 

liela sarūgtinājuma. Šis aspekts rada ierobežojumus sevis izpaušanā, 

it īpaši lielākā kolektīvā, tādēļ nākas pacīnīties, lai apliecinātu savu 

individualitāti. Paaugstināta nervozitāte. Lepnums neļauj uzklausīt 

padomus. Daudz nelabvēļu. Grūti ilgāku laiku kontaktēties ar vienu 

un to pašu cilvēku. Visticamāk būs ejams vientulības ceļš. 

Mēness Jaunavā kvadrāts Neptūns Strēlniekā – augsta psihiskā 

jūtība, kas var izraisīt nervozitāti, baiļu sajūtu. Patīk daba, varētu 

būt muzikālas dotības. Varētu būt problēmas ar alkoholu, 

atkarībām. Ir iespējamība iekļauties reliģiskās sektās. Vienmēr 

atradīs cilvēkus, kuri gatavi palīdzēt. Grib uzņemties mātišķu 

gādību par kādu, bet tas ātri var apnikt. Haotiska. Iekšējie 

pārdzīvojumi var radīt noslieci uz atkarībām (alkohols, narkotikas). 

Mēness Jaunavā opozīcijā Venēra Aunā savienojumā Marss 

Aunā – jūtas ir nepastāvīgas, var zaudēt savaldīšanos nieku dēļ, 

veidot konfliktsituācijas, it īpaši mājās, tādējādi radot negatīvas 

attiecības ģimenē, īpaši ar māti, kā arī ar bērniem. Impulsivitāte var 

novest pie neapdomīgas rīcības, ko nākas bieži vien nožēlot. 

Pretrunīgas prasības un nepastāvība jūtās, neprasme jūtas izrādīt 

rada neveiksmīgas un neizdevušās mīlestības attiecības. 

Piedzīvojumu meklētāja. 

Venēra Aunā savienojumā Marss Aunā – norāda uz padziļinātu 

jūtīgumu – biežu apvainošanos uz apkārtējiem, emocionālu 

diskomfortu, nesaskaņām finanšu lietās un tml. Mīlestībā nav lielas 

veiksmes. 

Nenoturīgas attiecības laulības dzīvē. Kaut arī jūtas ir intensīvas, 

var būt problēmas seksā, kas pastiprina kaprīzumu, neapmierinātību 

ar dzīvi vispār. Ja nepiepildās vēlmes, un nav rezultātu tam, ko 

iedomājusies, var zaudēt interesi par dzīvi, pat ieslīgt depresijā.   

Venēra Aunā savienojumā Marss Aunā trigons Jupiters 

savienojumā Urāns Strēlniekā – spēj piesaistīt cilvēkus ar augstu 

statusu sabiedrībā. Materiālā ziņā pietiekami nodrošināta. 

Mākslinieciskas spējas. Mīl piedzīvojumus, riskantus pasākumus. 

Spēj pieņemt brīvas savstarpējas attiecības ar partneri. Var gūt 

panākumus individuālajā sportā, kur nav jārēķinās ar komandu. 

Laba gaume. Viss padodas ar lielu oriģinalitātes pieskaņu. Interesē 

jaunākie tehnikas sasniegumi. Orientēta uz estētiku, sportu. 
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9. 7. un 8. 

punkta 

apvienoš

ana 

Fiziski un sociāli aktīva personība. Daudz uguns stihijas, līdz ar to 

augsts enerģētiskais potenciāls, visu dara talantīgi un ar degsmi. 

Augsts subjektivitātes rādītājs. Ambicioza. Augsts intelekts un 

vēlme gūt aizvien jaunas zināšanas. Kategoriska, maz interesē citu 

domas.  

Labprāt ceļo, visdrīzāk izvēlas ekstrēmus maršrutus. Prot pārvarēt 

grūtības. Prasīga pret citiem, vēlas, lai apkārtējie uzklausa un 

pakļaujas.  

Mērķtiecīga, spēj maģiskām spējām iesaistīt cilvēkus savu plānu 

realizēšanā. Ja tas nenotiek, augstās psihiskās jūtības dēļ, pārdzīvos. 

Nesavaldīga, impulsīva. Necieš rutīnu, mīl pārmaiņas, tādēļ ilgi 

nespēj veikt vienu un to pašu darbu. 

Prasa sev daudz uzmanības, bet maz vēlas dot pretī.  

 Kopsavil

kums 

Personības problēma: Saule Zivīs trigons Saturns Skorpionā liek 

būt disciplinētam, taču Saule Zivīs kvadrāts Jupiters Strēlniekā 

savienojums Plutons to izjauc.  

Mācīties pacietību, disciplinēt sevi, lai varētu realizēt savas 

oriģinālās idejas! 

Mācīties iejūtību, empātiju, cienīt vairāk jūtas, nekā varu. Atbalstīt 

tos, kam tas nepieciešams. Vairāk apdomāt savu rīcību attiecībā pret 

kolēģiem un apkārtējiem, nemanipulēt ar cilvēkiem. 

Iemācīties nedot pamācības tiem, kuri to nav lūguši.   

Mācīties cienīt savu partneri. 

Mācīties savas problēmas neuzvelt apkārtējiem.  

Mācīties atbrīvoties no vēlmes visu vadīt pašai. 

Mācīties darboties komandā.   

Iemācīties kontrolēt agresivitāti, vadīt savu ugunīgo enerģiju 

pozitīvā gultnē.   

Ierobežot saldumu un alkohola lietošanu. 

 


