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STIHIJAS UN ENERĢĒTISKIE KRUSTI 

 
 C F M KOPĀ 

UGUNS   1; 1 2 

GAISS 3; 2; 1  4; 4; 3 17 
ŪDENS  2  2 

ZEME  3  3 

KOPĀ 6 5 13  

 
Kā redzams, šim vīrietim izteikti dominējošā ir gaisa stihija; ir arī pārējo stihiju ietekme, 

tomēr tā ir salīdzinoši maz jūtama. No enerģētiskajiem kustiem noteicošais ir mutablais krusts, 

pārējo divu krustu ietekme ir mazāk izteikta.  

Tā kā konkrētajam vīrietim izteikta ir tieši gaisa stihija, var secināt, ka viņa stiprās puses ir 

spēja viegli komunicēt, objektivitāte, ātra uztvere, apķērība, izteikta aktīvs prāts. Šis cilvēks 

augstu vērtē informāciju (viņš gan vēlas, gan viņām padodas ar to strādāt), intelektuālas 

nodarbes, idejas, brīvību, vienlīdzību visās tās izpausmes formās un jomās, atklātību, pārmaiņas, 

visu to, kas ir jauns, interesants un saistošs. Dzīves uztvere ir viegla un pat gaisīga, nav 

raksturīga emocionalitāte un īpaša pieķeršanās kaut kam. Viņam tipiska ir racionāla, loģiska 

pieeja, situācijas analīze un plānošana pirms rīcības, kas rezultātā nozīmē, ka viņš reti pieļauj 

pārsteidzības radītas kļūdas. Tāpat arī gaisa stihija rada tendenci būt orientētam uz cilvēkiem. 

 

Attiecīgi mūsdienas viņš varētu labi realizēties tādās profesijās, kas saistītas ar informācijas 

patstāvīgu apguvi un mācībām, uztveri, analīzi, apstrādi, nodošanu u.tml., komunikāciju, 

organizēšanu, kas prasa spēju darīt un būt atbildīgam par daudzām dažādām lietām vienlaikus. 

Mūsdienās tā, piemēram, varētu būt žurnālistika, IT joma, sabiedrisko attiecību joma, 

tirdzniecība, kurās šim cilvēkam varētu būt pat izteikti panākumi.  

Lai arī gaisa stihija ir pārstāvēta visvairāk, nevar teikt, ka šim cilvēkam pilnībā iztrūkst 

pārējās stihijas. Tomēr to mazākā ietekme varētu būt jūtama. Zemes iztrūkums var liecināt, ka 

vīrietis nav tendēts uz materiālo vērtību ieguvi un stabilitāti, viņam svarīgāka ir ideja, teorija un 

mainīgums dzīvē, līdz ar to var būt grūtības idejas realizēt praksē. Ūdens stihijas nelielā ietekme 

nozīmē, ka šis vīrietis maz vadīsies no intuīcijas un sajūtām, bet vairāk būs racionāli un analītiski 

orientēts. Tāpat arī nelielā uguns stihijas ietekme nozīmē to, ka šim vīrietim nav svarīgi dominēt, 

būt pirmajam, kā arī viņām var pietrūkt iniciatīvas, drosmes un mērķtiecības uzsākt savu ideju 

realizāciju dzīvē.  

 

Izteikti dominējošais mutablais krusts nozīmē, ka šim vīrietim būtiskākais ir sadalīt savu 

enerģiju (realizēties un izpausties) dažādās jomās, kas ir arī viņa stiprā puse. Šis vīrietis dzīvo it 

kā procesā un viņam dzīvē ir svarīgi, lai būtu iespējas pētīt, meklēt labākos risinājumus, 

izvēlēties, mēģināt un salīdzināt. Viņš var viegli un ātri pielāgoties apstākļu maiņām, ir elastīgs 

gan viedokļa, gan rīcības ziņā. Kā tūkumus jāmin iespējams neizlēmīgums, šaubas par pieņemto 

lēmumu pareizību, kā arī problēmu risināšanas atlikšana, tomēr tas noteikti ir arī motivators būt 

daudzpusīgam, meklēt dažādas alternatīvas un neieslīgt vienveidīgā un garlaicīgā rutīnā. Mutablā 

krusta ietekmē šis vīrietis dzīvē var būt izpaužas vairākās dažādās sfērās profesionālā un/vai 

hobiju līmeni, tāpat arī viņam varētu būt raksturīga biežākas pārmaiņas attiecību, draudzīgu 

kontaktu jomā. Paziņu, draugu loks varētu būt plašs, bet arī gana virspusējs.  

 

Apvienojot enerģētisko krustu ar stihiju, iegūstam mutablo gaisu – rodas sintētiskā zīme 

dvīņi. Tas attiecīgi nozīmē, ka šo cilvēku pamatā raksturo spēja būt objektīvam daudzpusīgam, 

mainīgam, atvērtam, pielāgoties spējīgam pamatā tieši intelektuālā jomā, tādējādi gūstot labus 

panākumus tādā sfērā, kur ir nepieciešama spēja strādāt (virzienā, kas prasa nevis radīšanu vai 
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vadīšanu, bet vairāk tieši jau esošā padarīšanu saprotamu citiem un nodošanu tālāk) ar 

informāciju, idejām, pasākumiem, cilvēkiem.  

 

 

DISPOZĪCIJU ĶĒDĪTE 

 

No septiņām planētām                                   No desmit planētām 

 

 
 

 

 

Apskatot personiski - sociālo (7 planētu) un visaptverošo – globālo (10 planētu) motivāciju, 

redzams, šim vīrietim abos gadījumos ir divas spēcīgas (jo abos centros ir tikai viena 

planēta – Merkurs un Venēra), neatkarīgas motivācijas, dzīves centri, kuros viņš ir motivēts 

darboties. 

Tā kā Merkurs dvīņos ir spēcīgs, šajā jomā vīrietim veiksies, viņš zinās, ko vēlas un kā 

rīkoties, kā arī spēs realizēties Merkura pārvaldītajās jomās. Merkurs kā galvenais motivarots 

nozīmē to, ka šim vīrietim pats svarīgākais ir informācijas apmaiņa, iespēja uzzināt un darboties 

ar kaut ko jaunu un interesantu, uzturēt aktīvu prātu, gūt jaunus iespaidus, būt asprātīgam, 

elastīgam un mainīgam. Analizējot Merkura dispozīcijas ķēdīti sīkāk, secināms, ka vīrietis 

izpaudīs savas Saules radītās motivācijas (piemēram, gribu, jaunrades spēju, vēlmi dot, dāvināt, 

mīlēt, izcelties, vadīt) tad, ja viņu motivēs Merkura motivācijas (piemēram, viņš vēlēsies 

izcelties jomā, kurā viņš varēs komunicēt ar citiem, apmainīties ar informāciju). Tāpat arī 

Mēness motivācijas (piemēram, vēlme rūpēties par citiem, ģimeni) ieslēgsies tad, ja attiecībās 

šim vīrietim būs interesanti, ja viņš jutīsies labi komunikācijā. 

Venēra dvīņos ir draudzīga, līdz ar to, lai arī šis centrs ir svarīgs un arī ir otrā motivācija, 

šajā jomā vīrietim nebūs sarežģīti, bet arī ne tik viegli un vienkārši kā Merkura jomā, attiecīgi 

būs vajadzīga neliela piepūle, lai saprastu savas vēlmes un realizētos Venēras jomās. Kā 

dispozīcijas ķēdītes centrs Venēra motivē vīrieti tiekties pēc patīkamas saskarsmes, attiecībām, 

miera, stabilitātes, laicīgo labumu izbaudīšanas un skaistuma it visā. Viņam ir svarīgi patikt 

citiem, kā arī viņš vēlas dzīvot saskaņā ar savām vajadzībām, gūt kompensāciju par patērēto 

enerģiju. Skatot Venēras ķēdīti sīkāk, redzams, ka vēlmi mainīt kaut ko (Plutons), vēlmi uz 

aktīvu rīcību (Plutons un Marss) konkurēt un uzvarēt (Marss), kā arī atbildības uzņemšanos, 

plānošanu un vēlmi kaut ko saglabāt, novest līdz rezultātam (Saturns) no šī vīrieša var sagaidīt 

tad, ja viņš tajā redzēs Venēras motivāciju (proti, tiks darbības rezultātā radīsies kaut kas skaists, 

tiks sekmēts miers, harmonija un stabilitāte viņa dzīvē. 

Skatot dispozīciju ķēdīti pēc 7 planētām, redzams, ka Jupitera motivācijas (piemēram, 

vēlme attīstīties, palielināt savu labklājību, palīdzēt citiem) izpaudīsies tad, ja šim vīrietim būs 

radies izaicinājums būt aktīvam, ja viņš sajutīs spiedienu, konkurenci (Marss). 

Tā kā Merkurs un Venērā nav savstarpēji naidīgas planētas, secināms, ka šīs motivācijas 

vīrietim dzīvē netraucē, proti, tās nav savstarpēji izslēdzošas. Vienīgi konfliktēt varētu Merkura 

radītā vēlme pēc pārmaiņām un spontanitātes ar Venēras stimulēto vēlmi pēc miera un 

stabilitātes, tomēr tai paša laikā abus vieno vēlme pēc patīkamas komunikācijas.  

Apskatot 7 planētu dispozīciju ķēdīti, secināms, ka mazāk svarīgas motivācijas (ņemot vērā 

attiecīgo planētu izvietojumu pašā dispozīciju ķēdītes beigās) šim vīrietim ir tās, kas ir saistītas 

ar Jupitera motivācijām (piemēram, vēlme attīstīties, dot labumu citiem, vairot savu materiālo 

labklājību, paplašināt garīgumu). Savukārt 10 planētu dispozīciju ķēdīte parāda, ka šim vīrietim 
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nav īpaši svarīgi izpaust savu personību īpaši oriģinālā veidā, būt absolūti neatkarīgam (Urāna 

motivācijas), tāpat arī nozīmīga nav vēlme atslābināties un noņemt sasprindzinājumu (Neptūna 

motivācijas).  

 

 

DŽOUNSA FIGŪRAS 

 

Ņemot vērā, ka planētas konkrētā vīrieša kartē ir sadalītas divās nometnēs (katra aizņem ne 

vairāk kā 120 grādus) un starp galējām planētām brīvā vieta pārsniedz 60 grādus, redzams, ka 

veidojas Džousa figūra - šūpoles. Šāda planētu konfigurācija nozīmē, ka šī cilvēka dzīvē valda 

divu aktīvu enerģiju pretestība un ietekme. Šim vīrietim piemīt divējāda daba un viņa dzīve ir 

sadalīta sfērās, kurās viņš darbojas un velta enerģiju pārmaiņus, jo viņam tās ir grūti apvienot. 

Divējāda domāšana rada duālu, pretrunīgu personību, kas tomēr cenšas atrasts dzīvē līdzsvaru. 

Turklāt var rasties iespaids, ka viņš vienlaikus dzīvo divas dzīves. 

Konkrētajā gadījumā tās varētu būt problēmas savienot tendenci uz laika veltīšanu 

draugiem, komunikācijai, sabiedrībai un partnerattiecībām (Saule, Mēness, Merkurs un Venēra 

atrodas dvīņu un vērša zīmēs) ar centieniem realizēties profesionālā līmenī un sabiedrības 

radītiem pienākumiem un atbildību (Marss, Jupiters un Saturns atrodas Svaru un Skorpiona 

zīmēs). 

Papildus redzams, ka Saule, Mēness un Merkurs ir dvīņos, tādējādi veidojot stelliumu (t.i., 

vismaz trīs planētas, kas atrodas 30 grādu robežās vienas zīmes ietvaros). Otru stelliumu veido 

Marss, Saturns un Pultons, kas atrodas svaros (tomēr šis stelliums ir mazāk izteikts, jo Plutona kā 

tālās planētas ietekme, kas turklāt atrodas svaros un līdz ar to ir vājš, nav tik spēcīga un ikdienā 

jūtama). Tā kā šajās divās gaisa zīmēs ir koncentrētas vairākas planētas, secināms, ka vīrietim 

dzīvē ar svaru un vēl jo vairāk dvīņu zīmi simbolizētās motivācijas, lomas un darbības sfēras ir 

ļoti svarīgas, tām viņš patērē daudz enerģijas.  

 

 

ASPEKTU FIGŪRAS 

 

Kartē ir redzami divas aspektu figūras - divi sintētiskie trijstūri. Abus veido opozīcija 

starp Sauli dvīņos un Neptūnu strēlniekā, kas, ņemot vērā Neptūna atrašanos zīmē, ir ļoti 

spēcīga. Viens sintētiskais trijstūris izeju rod Jupiterā skorpionā (Saulei veidojot trigonu ar 

Jupiteru (jāņem vērā, ka trigons nav spēcīgs, jo aspekts ir neīsts) un Neptūnam veidojot sekstilu 

ar Jupiteru). Otrs sintētiskais trijstūris izeju rod Plutonā svaros (Saulei veidojot trigonu ar 

Plutonu un Neptūnam veidojot sekstilu ar Plutonu).  

Tā kā konkrētajā gadījumā opozīcija rod izeju divās citās planētās, secināms, ka Saules un 

Neptūna opozīcijas radīto spriedzi (kas var izpausties, piemēram, neziņā par savu dzīvi, vēlmēm 

un lēmumiem) vīrietis īpaši neizjutīs, jo tā tiek izmantota attiecīgi Jupitera un Plutona jomās, 

kurās viss izdodas. Ņemot vērā iepriekš minēto attiecībā uz Saules un Jupitera trigona aspekta 

īstumu, domājams, ka Jupitera jomās (piemēram, aktivitātēs, lai sasniegtu noteiktus mērķus vai 

palīdzētu citiem) vīrietis realizējas mazāk nekā Plutona jomās (piemēram, centienos mainīt, 

attīstīt sevi vai citus, centienos panākt risinājumus un taisnīgumu), kur Saulei ar Plutonu veidojas 

īsts trigons. 

Turklāt, lai arī kartē ir daži saspringti aspekti, kas savieno divas planētas un neveido izeju 

uz trešo planētu (proti, neveido aspektu figūru), jāmin, ka, tā kā iesaistītās planētas (t.i., planētas, 

kuras neveido aspektu ar trešo planētu), ir arī harmoniski aspektētas ar citām planētām, secināms, 

ka karte kopumā ir gana harmoniska. Proti, saspringto aspektu radīto spriedzi pie saspringi 

aspektētajām planētā palīdz mazināt šo planētu harmoniskie aspekti.  

Tāpat Saule, Venēra un Marss, lai arī ir savstarpēji saspringti aspektēti, tie savstarpēji veido 

izejas punktus saspringtajiem aspektiem. Attiecīgi, lai arī šo planētu savstarpējā mijiedarbība 
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radīs spriedzi, tā zināmā mērā novadīsies (tomēr arī saspringtā veidā) kādā no izejas punkta 

planētām. 

 

PLANĒTAS ZĪMĒS 

 

Saule dvīņos norāda uz to, ka cilvēkam enerģiju dzīvē pamatā sniedz iespēja izpausties un 

izmēģināt daudz un dažādās nodarbes, iespēja būt intelektuāli aktīvam, komunicēt un 

mijiedarboties ar citiem cilvēkiem, iegūt un nodot informāciju – tas viss viņam sagādā prieku un 

tam vienmēr atradīsies laiks, jo šīs lietas ir starp dzīves prioritātēm, kurās cilvēks var arī gūt 

vislabākos panākumus. Tāpat savā raksturā arī konkrētais vīrietis ir mainīgs, pārmaiņas mīlošs, 

spējīgs pielāgoties, turklāt parasti dzīvi viņš uztver viegli, ir ar plašām interesēm, tomēr bieži 

vien virspusējām un ne padziļinātām. Viņš vēlas būt zinošs un spēt orientēties visos jautājumos, 

vēlas pārmaiņas un to, lai jebkas, ko viņš dara/kur ir iesaistīts, būtu interesants. Šīs lietas arī ir 

tās, ko šis cilvēks pamana un novērtē dzīvē kopumā un citos cilvēkos. Attiecīgi šis vīrietis 

tieksies apgūt tādas dzīves sfēras un viņam ir potenciāls jomās, kas ir saistītas ar savstarpēju 

komunikāciju, informācijas apmaiņu, kā, piemēram, tirdzniecība, mēdiji, sabiedriskās attiecības, 

reklāma, tulkošana, IT joma.  

Tā kā Saule dvīņos ir nedraudzīga, vīrietis būtībā nav tendēts uz savas gribas uzspiešanu, 

bet gan var rīkoties arī, ievērojot citu intereses, viņam nebūs arī īpaši raksturīga vēlme 

izpaužoties tik pamanītam un slavētam.  

Konkrētajā kartē Saule ir aspektēta gan ar harmoniskiem, gan saspringtiem aspektiem, 

tomēr, tā kā neviens Saule pati nav ne sevišķi stipra, ne arī vāja, tad jāsecina, ka ar Saules 

pārstāvētajām funkcijām (piemēram, savas gribas apzināšanās un izpaušana, lēmumu 

pieņemšana, sevis parādīšana, došana) un lomām cilvēkam ir savi izaicinājumi saspringto 

aspektu dēļ, bet ir arī harmoniskie aspekti, kas tos palīdz pārvarēt.  

 

Mēness dvīņos nozīmē to, ka konkrētā vīrieša primārās vajadzības, bez kuru 

apmierināšanas viņš nejūtas labi, ir vajadzība pēc komunikācijas, jauniem iespaidiem, 

intelektuālās stimulācijas un brīvas, interesantas, mainīgas vides.   

Šis vīrietis ir ar nemierīgu prātu, nervozs, garīgajā ziņā viegli uzbudināms un iespaidojams, 

ar ātri mainīgu garastāvokli. Attiecībā uz spēju adaptēties un pielāgoties jāmin, ka šāds vīrietis 

spēj viegli pielāgoties pārmaiņām, atšķirīgām situācijām un cilvēkiem, jo viņam nav būtiskas 

ģimenes, nacionalitātes u.c. veida piederības. Minētās spējas ir jāakcentē jo īpaši, ņemot vērā, ka 

konkrētajam vīrietim dominējošais ir tieši mutabalais krusts. Mēness dvīņos norāda, ka vīrietim 

nebūs tendence pieķerties pagātnes lietām un atmiņām, viņš nebūs konservatīvs, kā arī nevadīsies 

no priekšrakstiem un stereotipiem. Viņam var būt grūtības pieņemt vienu noteiktu lēmumu, 

drīzāk būs nepārliecība par tā pareizumu un vēlme pamēģināt, lai saprastu, kā rīkoties, var būt tā, 

ka pieņemtie lēmumi tiek ātri mainīti. 

Apskatot veidu, kā šis vīrietis vislabāk var atjaunot spēkus un atpūsties, jāmin, ka brīvajā 

laikā viņš varētu vēlēties atpūsties tā, lai varētu izvēdināt galvu, piemēram, skrienot vai braucot 

ar riteni. Turklāt viņam visdrīzāk nebūs vēlme visu brīvo laiku pavadīt ar ģimeni, tā varētu būt 

arī draugu kompānija, vai arī – ja kopā ar ģimeni – tad sociāli aktīvā vidē. Apstākļi, kuros viņš 

jutīsies drošībā un apmierināts varētu būt saistīti ar vidi, kurā ir iespējama mijiedarbība ar citiem 

un kas nav nošķirta no sabiedrības. Tie noteikti nebūs dziļi lauki bez mūsdienīgas komunikācijas 

iespējām. 

Tā kā Mēness atrašanās vieta raksturo arī cilvēka veselības stāvokli, tad šajā gadījumā 

personai Merkura ietekmē visjūtīgākā būs nervu (viegli pakļaujas stresam) un elpošana sistēma, 

kā arī var būt tendence ātri saaukstēties. Tomēr slimības šādā cilvēkā ilgi neuzkavējas. 

Vīrietim ar Mēnesi šādā pozīcijā ideālais partneris ilgstošai kopdzīvei (ideālā sieva un 

bērnu māte) ir tāda sieviete, kas ir optimistiska, sirdī mūžam jauna, vairāk intelektuāla nevis 

emocionāla un jūtīga, daudzpusīga, ideāls sarunu biedrs. Viņš sagaida, ka sieviete pēc bērna 
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piedzimšanas īpaši nemainīs savu dzīvesveidu, joprojām būs aktīva un nepārvērtīsies par tipisku 

mājsaimnieci. Šāds vīrietis ar laiku partneri sāk uztvert kā draugu vai māsu, jo no sava partnera 

viņš tīri neapzināti sagaida tādas izpausmes, ko parasti cilvēki sagaida no labiem draugiem. 

Attiecīgi ar šādu Mēness pozīciju vīrietis tieksies pēc emocionāli brīvām un nepiesaistītām 

attiecībām, t.i., viņš nedz vēlas ierobežot vai īpaši piesaistīties partnerei, nedz arī pats vēlas tikt 

piesaistīts. Svarīgāka būs intelektuālā tuvība, mazāk emocionālā. 

Arī savu māti šīs vīrietis visticamāk uztver kā vieglu un daudzpusīgu cilvēku, kā draugu, 

sarunu biedru, kam uzticēt savas problēmas. 

Attieksme pret dzimtu, tautu, tradīcijām u.c. ar pagātni un „saknēm” saistītām lietām viņām 

ir samērā nepiesaistīta – nav ne izteikti svarīga, ne nesvarīga. 

Kopumā Mēness tēmas šim cilvēkam nav īpaši aktuālas, jo Mēness dvīņos ir neitrāls; tās 

nav arī problemātiskas, jo pamatā Mēness ir harmoniski aspektēts (izņemot vienu saspringto 

minora aspektu ar Jupiters, kas gan nav īpaši nozīmīgs, ņemot vērā, ka Jupiters ar Mēnesi paši 

par sevi ir draudzīgi), līdz ar to šim cilvēkam viegli padodas saskarsme ar sievietēm, bērniem un 

vecākiem cilvēkiem. Tāpat arī domājams, ka šim vīrietim ir labas attiecības ar māti, kā arī viņām 

ir/ būs laba sieva/ilgstoša partnere. Turklāt visticamāk šis cilvēks nepiedzīvo izteiktas veselības 

problēmas, dzīvo kopumā ar apmierinātu, labu noskaņojumu. 

 

Merkurs dvīņos atrodas savā pārvaldījuma zīmē, līdz ar to secināms, ka Merkura ietekme 

šā vīrieša dzīvē ir ļoti nozīmīga un izteikta. Šāda Merkura pozīcija nozīmē, ka cilvēka intelekts ir 

spēcīgs, tomēr vienlaikus tas ir drīzāk visaptverošs un virspusējs, vērsts uz daudzējādību, nevis 

kādas konkrētas jomas šauru izzināšanu, veikls, ātri visu uztverošs un apgūstošs, prāts ir ļoti 

aktīvs, zinātkārs, ar tieksmi uzzināt pēc iespējas visu aktuālo un jauno. Raksturīga tendence 

vairāk tieši darboties ar jau radītajām idejām, izpētīt tās, adaptēt un nodot tālāk. Šādi orientēts 

prāts gan var novest pie visai saspringtas nervu sistēmas. Vīrietim piemīt daiļrunība, spējas 

skaisti izteikt savu domu un padarīt to citiem viegli saprotamu. Viņam patīk pats izziņas un 

mācību process, uz to nav nepieciešams motivēt. Piemīt spēcīga racionalitāte, loģika, 

analītiskums un objektivitāte, jo viņa prāts neatrodas emociju ietekmē. Var būt grūtības saskatīt 

lietas kopsakarā. Viņš nebūs no tiem, kas vēlas kaut kam akli ticēt, paļauties. Ir ar labu, vieglu un 

draudzīgu humora izjūtu, jo piemīt spēja paskatīties uz lietām no dažādiem viedokļiem. Līdz ar 

to komunikācijā ir atvērts, bez aizspriedumiem, mīl diskusijas, parasti daudz un ātri runā, ir tiešs 

un atklāts. Citos cilvēkos novērtē plašas zināšanas un gudrību. Šim cilvēkam varētu būt daudzi 

vienlaicīgi darbi, lietas, kas jākārto.  

Kartē Merkurs kopumā ir harmonisks, jo nav saspringtu mažoro aspektu, minorais 

saspringtais aspekts ar Plutonu nav spēcīgs, jo Plutons ir Svaros – savā izraidījuma zīmē. 

Attiecīgi ar šādu spēcīgu un harmonisku Merkura cilvēks dzīvē var viegli gūt panākumus ar 

Merkura dvīņos saistītajās jomās, piemēram, profesijās, kas saistītas ar svešvalodām, mēdijiem 

un tirdzniecību. 

 

Venēra vērsī atrodas savā pārvaldījuma zīmē, tādējādi arī ar Venēru saistītā tematika šim 

vīrietim dzīvē būs ļoti aktuāla. Šim vīrietim būs spēcīgi izteikta gaumes izjūta, viņš spēs 

instinktīvi noteikt, kas ir/nav vērtīgs, kvalitatīvs, ir izvēlīgs, augstu vērtēs estētiku, skaistumu, kā 

arī tiecas to izbaudīt gan ēdienā, gan modē, interjerā u.c. Viņam ir ļoti svarīgs garīgais un 

fiziskais komforts, kas rada tieksmi pēc ērtībām, dabiskuma un mājīguma. Tikai tad, ja jutīsies 

labi, būs motivēts darboties. Spēcīgā Venēra atstāj ietekmi arī uz izturēšanās stilu pret citiem 

cilvēkiem – tas ir galants, pieklājīgs, labsirdīgs, labvēlīgs, diplomātisks un pat aristokrātisks. 

Turklāt šim vīrietim piemītošais personīgais valdzinājums sekmē labas attiecības un izdevīgu 

kontaktu veidošanos. 

Attiecībās šāds vīrietis tieksies pēc harmonijas, vienlīdzības un savstarpēja ieguldījuma. 

Daudz dos savam partnerim un arī daudz sagaidīs pretī, citādi var justies nenovērtēts. Attiecībās 
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ar partneri ir stabils, uzticams un gana privātīpašniecisks. Mīlestībā ir spējīgs uz pamatīgām un 

noturīgām jūtām, ļoti pieķeras partnerim.  

Materiālā ziņā šāda Venēra norāda uz lielām materiālām vajadzībām, kas arī tiks 

apmierinātas, jo šāda Venēra dod spēju praktiski rīkoties ar naudu, lai gūtu peļņu. Naudu gan 

iegūst, gan tērē apdomīgi. Turklāt šim vīrietim var būt talants mākslas, sevišķi lietišķajās, kā arī, 

ņemot vērā Sauli dvīņos – arī tādās jomās, kas ir saistītas ar cilvēku savstarpēju mijiedarbību. 

Ideālais sievietes tips instinktīvā – seksuālā līmenī, kas viņu piesaista kā vīrieti izskata ziņā 

ir skaista, gaumīga, kopta un izsmalcināta sieviete, kas rūpējas par sevi, ir tendēta uz skaistuma 

radīšanu sev apkārt un dzīves baudīšanu, kas ir arī praktiska, saimnieciska un ģimeniska.  

Ņemot vērā, ka Venēra ļoti spēcīga, tad divi saspringtie minora aspekti ar Marsu svaros un 

Plutonu svaros domājams neradīs reālas problēmas, jo īpaši, ņemot vērā, ka Marss un Plutons 

svaros ir savā izradījuma zīmē un līdz ar to nav spēcīgi. Šāda harmoniska Venēra ir dzīvē ir ļoti 

labvēlīga, jo cilvēks gūst palīdzību un atbalstu no citiem dēļ paša laipnības un labestības. Tāpat 

arī attiecības ar sievietēm, ja ir tad – ar meitu un māsu, kopumā viņām ir labas un harmoniskas. 

Papildus jāmin, ka, ņemot vērā, ka Venēra neveido nevienu mažoro aspektu ar citām 

planētām, kā arī neatrodas ar kādu citu planētus savstarpējā recepcijā, tad secināms, ka tā ir 

neaspektēta planēta. Šāda Venēra liecina par to, ka šis vīrietis, iespējams, dzīvē tomēr 

neizjūt/nespēj kontrolēt Venēras izpausmes jeb „darbības apgabalus” (jo citu panētu kontakts ar 

Venēru ir minimāls), lai arī tās reāli ir, tiek radītas/piedzīvotas. Tomēr tas nav absolūti, jo 

noteiktos laika posmos vai attiecībās ar konkrētiem cilvēkiem, viņa Venērai var veidoties 

aspekti. Turklāt, tā kā Venērā veido vairākus minoros aspektus ar citām planētām, domājams, ka 

pastāv lielāka iespēja, ka iepriekš apskatītais neizpaudīsies tik problemātiski.  

 

Marss svaros atrodas savā izraidījuma zīmē, līdz ar to tā enerģija izpaudīsies netipiski. 

Šāda Marsa īpašnieks savu aktivitāti izpaudīs salīdzinoši mierīgi un neuzbāzīgi, necenšoties 

nevienam neko pierādīt. Vairāk rezultātu gūšanai izmantos savu šarmu, pieklājību un pievilcību. 

Šis vīrietis nav tendēts uz konkurenci, agresiju, kaujinieciskumu, strīdiem, fiziskā spēka 

izpausmēm. Pirms aktīvas rīcības viss tiek saprātīgi izsvērts un apdomāts, tiek noskaidroti 

darbības motīvi; ir raksturīga arī neizlēmība, kuras dēļ var vai nu tā arī neko neizdarīt vai arī 

pretēji – rīkoties impulsīvi. Par vīrišķīgu pieeju rīkojoties viņš uzskata spēju panākt savu 

diplomātiskā, sarunu ceļā, nevis aktīvā „uzbrukuma” un dominances uzspiešanas veidā. Tā kā 

viņām ir augsti kritēriji attiecībā uz izturēšanos un manierēm, viņu atbaida rupjība un prasta 

uzvedība.  

Savu enerģiju un aktivitāti vēlas virzīt jomās, kas ir saistītas ar skaistumu, mākslu, 

taisnīgumu un līdzsvara saglabāšanu. Viņam ir svarīgi, lai darbs būtu skaistā, sakārtotā vidē, 

profesija varētu būt saistīta ar intelektuālu, ne fizisku darbu. Vislabākie panākumi ir darbojoties 

partnerībā ar citiem cilvēkiem.  

Attiecības ar pretējo dzimumu viņam ir ļoti nozīmīga dzīves daļa, viņš ir galants un cenšas 

izpatikt otram, kā arī kardinālā krusta iespaidā ir visai straujš, uzsākot attiecības. Seksualitātes 

ziņā intelektuālā stimulācija un harmoniska komunikācija ir tā, kas viņā rada vislielāko interesi; 

arī šajā jomā viņam ir raksturīga izsmalcinātība un centieni izpatikt partnerim.  

Konkrētajā kartē Marss ir samērā harmonisks, ja neskaita kvadrātu ar Sauli (tomēr, tā kā 

Saule ir dvīņos, aspekts nav īsts un līdz ar to tā iedarbība visticamāk nebūs izteikti jūtama) un 

saspringtu minora aspektu ar Venēru.  

 

Jupiters skorpionā ir draudzīgs, līdz ar to dzīves dotais bonuss un potenciāls sociālā sfērā 

viņam ir samērā labs. Šāda Jupitera pozīcija norāda uz to, ka šis vīrietis tiecas kļūt tāds, kas gūst 

panākumus neatlaidīgā, ilgstošā darbā, izliekot visu savu iekšējo spēku un drosmi, cīnoties, 

mainoties, kā arī pārvarot sevi un grūtības, lai sasniegtu kādu noteiktu mērķi. Šis mērķis varētu 

būt saistīs ar noteikta sabiedriskā stāvokļa ieņemšanu un varas realizēšanu, kā arī ar palīdzības 

sniegšanu citiem, sevišķi grūtībās nonākušiem. Tiekšanās uz kaut ko, kas ir augstāks un labāks, ir 
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tas, kas viņam ir nepieciešamas, lai viņš justos laimīgs un justu, ka dzīve ir izdevusies. Līdz ar to, 

viņš varētu gūt labumu mācoties un vēlāk darbojoties tādās profesijās, kurās ir jārealizē dažāda 

veida ietekme uz konkrētiem cilvēkiem/cilvēku masām, finansēm. Tāpat arī laime var nākt caur 

kaislībām un mīlestību. Ar šādu Jupitera pozīciju cilvēkiem lielākoties piemīt stipra griba, 

intuīcija, iztēle, spējas ietekmēt un pārliecināt citus. Šim vīrietim vislabāk veiksies, esot kontaktā 

ar tādiem cilvēkiem, kam horoskopā ir akcentēta skorpiona zīme.  

Arī Jupiters šim vīrietim ir samērā harmonisks, ņemot vērā, ka saspringtais minorais 

aspekts ar Mēnesi nebūs īpaši jūtams Mēness un Jupitera draudzīgās dabas dēļ. Attiecīgi 

secināms, ka kopumā sociālā ziņā šim vīrietim varētu diezgan labi veikties.  

Papildus jāmin, ka Jupiters ir retrogrāds, tomēr, tā kā tas kopumā ir harmoniski aspektēts, 

vīrieša pirmajos dzīves 36 gados viņa darbs visticamāk vēl netiks īpaši novērtēts, līdz ar to šīs 

laiks būs vairāk vērsts uz spēka un pieredzes uzkrāšanu. Viņš, iespējams, izjutīs neticību saviem 

spēkiem, kas var veicināt vēlmi atteikties no aktīvas rīcības, kas radusies no sajūtas, ka tik un tā 

viņa paveiktais netiek pamanīts un atzīts. Pēc šī perioda sekojošais dzīvs posms ir veiksmīgāks, 

cilvēka darbs tiek beidzot novērtēts. Tomēr tā kā konkrētajā gadījumā Jupiters ir salīdzinoši 

spēcīgs, jo atrodas draudzīgā zīmē, kā arī nav pārāk saspringts, lielām problēmām nevajadzētu 

rasties, jo vīrietis tāpat spēs atrast izeju vai rezerves variantu problēmu gadījumos. 

 

Saturns svaros ir eksaltēts, tādējādi Saturna ietekme šā vīrieša dzīvē izpaužas spēcīgi. Šī 

vīrieša darbība lielākoties būs produktīva un ar reāliem rezultātiem. Viņš izjutīs lielu atbildību 

par sevi un citiem, no viņa dzīvē arī tiks daudz prasīts (ņemot vērā salīdzinoši labo Jupiteru – arī 

salīdzinoši daudz dots), tomēr, tā kā Jupiters ir vājāks nekā Saturns, tad rezultātu sasniegšanā 

piepūle tomēr būs jāpieliek. Šāds Saturns norāda, ka rezultāti, visticamāk – laba karjera, tiešām 

arī tiks sasniegti. Vienlaikus jāmin, ka labākie notikumi dzīvē – iespējas realizēties gan attiecību, 

gan profesionālajā jomā visticamāk parādīsies dzīves otrajā pusē – pēc 30 gadu vecuma 

sasniegšanas.  

Šim vīrietim būs izteikta tieksme uz taisnīgumu, godīgumu, tiesiskumu un vienlīdzību. 

Tāpat arī šāda Saturna pozīcija norāda, ka vīrietis dzīvē baidīsies zaudēt harmoniju, saskaņu ar 

citiem. Līdz ar to viņš jūtas atbildīgs par to, lai šīs lietas savā dzīvē radītu un saglabātu. Turklāt 

iepriekš minētās atbildības jomas varētu izpausties arī viņa profesionālajā darbībā. Viņš turēs 

doto vārdu un centīsies dzīvot tā, lai neviens netiktu apbēdināts, būs uzticams un apzinīgs. Šādu 

Saturnu raksturo cieņa pret iepriekšējo pieredzi, vērtībām, viņš citu zināšanas prot arī izmantot 

savā dzīvē, kā arī viņu nebiedē grūtības, jo tās tiek uztvertas kā normāla parādība. 

Konkrētajā kartē Saturns ir harmonisks. Līdz ar to secināms, ka cilvēkam dzīvē viss notiek 

īstajā laikā, turklāt viņām piemīt laba laika izjūta. Attiecīgi visticamāk šim vīrietim ir labas 

attiecības ar tēvu un vecākiem kopumā, tāpat arī ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, kā arī tiem 

cilvēkiem, kam viņš atrodas padotībā darba jomā. Arī savā dzīvē tēva lomas realizācijā viņām 

nevajadzētu būt problēmām. Tāpat arī viņš visdrīzāk izjūt cieņu pret valsts iekārtu, sistēmu, 

tradīcijām, likumiem un kārtību. Tomēr esošo morāles normu pieņemšana un ievērošana, viņam 

(gaisa zīmes ietekmē) netraucē izveidot savas un vadīties arī pēc tām. 

 

Urāns strēlniekā ir nedraudzīgs, līdz ar to šim vīrietim Urāna radītās tēmas dzīvē nebūs 

īpaši nozīmīgas. Šis vīrietis ir dzimis laikā, kad sabiedrībā notika reformas un pārmaiņas 

izglītības un tradicionālās reliģijas jomā, kad parādījās dažādi alternatīvi veidi pasaules, cilvēka 

u.c. parādību izpratnē. Tādējādi viņš pieder pie paaudzes, kuras uzdevums ir ar savu rīcību kaut 

ko mainīt šajās jomās. 

Šim vīrietim brīvība, neatkarība un nevēlēšanās kādam piederēt nebūs ļoti būtiska tēma 

dzīvē, viņš nebūs starp tiem, kas savā būtībā ir pret saistībām un dažādiem formāliem institūtiem.  

Tāpat arī jāmin, ka Urāns arī ir neaspektēts, jo neveido nevienu (pat ne minoru) aspektu ar 

citām planētām. Tas var nozīmēt, ka šim vīrietim varētu būt grūtības savas personības 
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izpaušanā – vai nu pārspīlējot tās izpausmes vai arī tās nomācot. Šāds Urāns var būt gan 

stabilāks un mazāk neprognozējams nekā aspektēts, gan reizēm darboties arī gluži pretēji.  

 

Neptūns strēlniekā ir savā pārvaldījuma zīmē, līdz ar to tā ietekme šī vīrieša dzīvē ir 

nozīmīga. Laikā, kad dzima šis vīrietis, pasaule bija jaunu ideālu un sabiedriskās, kā arī 

valstiskās kārtības meklējumos, attiecīgi viņa paaudze ir tendēta darboties, lai dotu ieguldījumu 

šajās jomās.  

Neptūns kartē ir gan harmoniski, gan saspringti aspektēts, tomēr, tā kā tas ir spēcīgs, 

problēmas (piemēram, ar neskaidrām situācijām un cilvēkiem) pārvarēt būs vieglāk. Šim vīrietim 

varētu būt raksturīgas spēcīgas nojautas, iespējams viņš labprāt vēlas ļauties dzīves plūdumam, 

kā arī savā dziļākajā būtībā viņš var justies atšķirīgs no vairākuma.  

 

Plutons svaros atrodas savā izraidījuma zīmē. Vīrietis pieder pie paaudzes, kuras laikā 

aizsākās partnerības tēmas transformācija, sākās būtiskas pārmaiņas tieši sabiedriskajā kārtībā un 

starpvalstu attiecībās, kā arī konflikti tika risināti pasīvi agresīvā veidā. Konkrētajā kartē Plutons 

ir vājš un kopumā ir vidēji harmonisks.  

 

Dienvidu mēness mezgls mežāzī norāda, ka cilvēks iepriekšējās dzīvēs ir ļoti labi apguvis 

un uzkrājis pieredzi ar mežāža zīmi saistītajās jomās. Attiecīgi viņš ir guvis daudz panākumu 

profesionālā sfērā, bet vienlaikus ir maz laika veltījis citiem cilvēkiem, bijis aizņemts ar savu 

ambīciju realizēšanu. Viņš ir bijis pašpārliecināts un tendēts cīnīties savu noteiktu statusu, mērķu 

sasniegšanai, izmantojot jebkādus līdzekļus. Aprakstītie uzvedības modeļi viņam ir tik ērti un 

pazīstami, ka problēmsituācijās šis vīrietis var būt tendēts pie tiem atgriezties, jo, tā rīkojoties, 

viņš jutīsies droši.  

 

Ziemeļu mēness mezgls vēzī liecina par to, ka šajā dzīvē vīrietim vēl neapgūtā un nedrošā 

joma ir saistīta ar vēža zīmi – savu un citu emocionālo vajadzību izprašanu un izpaušanu, 

ģimeniskumu, sievišķo lomu pieņemšanu. Šīs jomas viņam varētu likties kā smaga nasta. Viņam 

jāiemācās savu emociju pieņemšana, mijiedarboties ar citiem cilvēkiem sajūtu līmenī, jāmācas 

tikt vaļā no vēlmes visu vadīt, par visu būt atbildīgam. Viņa misija ir atbalstīt citus cilvēkus 

visdažādākajos līmeņos, jo īpaši emocionālā līmenī, proti, rīkoties pretēji iepriekšējam dzīves 

modelim, kas bija visai noslēgts, tendēts uz karjeru, sava materiālo labumu gūšanu. Vai nu viņš 

pats vai arī pati dzīve viņu virzīs caur tādai pieredzei, kas radīs iespēju novērtēt un izjust ar vēža 

zīmi saistītās vērtības. 

Papildus jāmin, ka abi mezgli nav retrogrādi (kas būtu normāls to stāvoklis), līdz ar to 

domājams, ka šim vīrietim transformācija un ceļš ar Ziemeļu mēness mezgla jomām saistītos 

virzienos varētu būt problemātiskāks. 

 

 

PLANĒTU ASPEKTI un PLANĒTU ASPEKTI, SKATOT PLANĒTAS ZĪMĒS 

 

Saules un Marsa kvadrāts 

 

Vispārīgā gadījumā Saules un Marsa kvadrāts liecina par to, ka cilvēkam ir grūtības 

kontrolēt savas enerģijas izpausmes, var būt nosliece uz pārgalvību, neiecietību un impulsivitāti, 

nevērīgu attieksmi pret naudu. Tāpat arī tas raksturo tendenci uz lielu iekšēju sasprindzinājumu 

un nervozitāti, grūtībām ar augstākstāvošām personām, padotajiem, tēvu, dēlu, kā arī vīriešiem 

kopumā. Tomēr šāda persona būs arī pamanāma, pašpārliecināta, entuziastiska, atvērta, sportiska 

un vēlēsies aktīvi baudīt dzīvi. 
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Konkrētajā kartē Saules dvīņos un Marsa svaros kvadrāts ir neīsts, jo planētas zīmēs 

atrodas vienas stihijas ietvaros, kā arī ievērojot to, ka Marss svaros ir izraidījumā un līdz ar to 

Marss ir vājš (netipisks), domājams, ka šī aspekta ietekme konkrētā vīrieša dzīvē nebūs īpaši 

jūtama. Turklāt arī šis aspekts rod izeju trešajā punktā – Venērā, kuras jomās (piemēram, 

radošajā darbībā vai attiecību sfērā), pat, ja zināma spriedze radīsies, tiks izvadīta.  

 

Saules un Jupitera trigons 

 

Vispārīgā gadījumā šāds aspekts ir ļoti labvēlīgs, veicina laimi, garīgo un/vai materiālo 

labklājību, veselību, mierīgu un labvēlīgu attieksmi pret dzīvi, kurā cilvēks nesaskaras ar 

materiālajām problēmām. Šāds aspekts norāda, ka cilvēks ir labsirdīgs, optimistisks, ļoti 

pašpārliecināts, ar labu draugu loku. 

 

Konkrētajā kartē Saules dvīņos un Jupitera skorpionā trigons nav īsts, jo savieno zīmes, 

kas neatrodas vienas stihijas ietvaros, līdz ar to tā ietekme, pat ja izpaudīsies, būs daudz vājāk 

jūtama.  

 

Saules un Neptūna opozīcija 

 

Vispārējā gadījumā šāds aspekts norāda uz aktuāliem identitātes jautājumiem – rodas 

neziņa par to, kas īsti definē pašu cilvēku, šaubas par to, ko viņš zina un ko vēlas. Identifikācija, 

savas personības un ego robežas kļūst izplūdušas. Tāpat arī šāds aspekts norāda uz tendenci uz 

pašapmānu, kā arī grūtībām pieņemt noteiktus lēmumus. Aspekts liecina par vēlmi savai dzīve 

piešķirt un tajā sajust kādu īpašu dimensiju, sevišķi garīgā vai mākslinieciskā jomā. Tas arī 

norāda uz sapņotāja un ideālista tēlu. Šāds aspekts var liecināt par nenoteiktām vai nezināmām 

attiecībām ar tēvu vai arī vāju tā ietekmi bērnībā. 

 

Konkrētajā kartē Saules dvīņos un Neptūna strēlniekā opozīcija ir jo īpaši spēcīga, ņemot 

vērā, ka Neptūns atrodas savā pārvaldījuma zīmē. Šāda opozīcija jo īpaši rada šaubas un 

svārstīgumu, ņemot vērā tās atrašanos mutablajā krustā. 

 

Saules un Plutona trigons 

 

Vispārīgā gadījumā minētais aspekts rada cilvēkam neredzamu aizsardzību, kas to pasargā 

kritiskās situācijās. Zem šāda aspekta dzimušajiem ir viegli atrast sevī enerģiju un fokusēt to 

mērķu sasniegšanai, nebaidoties no tā, kas varētu notikt. Šāds cilvēks nebaidās no situācijām, kas 

prasa pašizmainīšanos un pārmaiņas, sevišķi psiholoģiskā līmenī. Turklāt viņu ir grūti iespaidot 

vai pārsteigt. Aspekts norāda, ka cilvēks ir kaislīgs un intensīvi izdzīvo dzīvi, jo viņam piemīt 

vēlme izjust ko vairāk nekā ikdienas dzīvi. 

Viņš nebaidās no tā sauktajām smagajām un netīrajām profesijām, kurās citi, iespējams, 

nevēlētos darboties. Viņam piemīt liela fiziskā izturība, spēja saskatīt patiesību tur, kur tā tiek 

slēpta. 

 

Konkrētajā kartē Saules dvīņos un Plutona svaros trigons nav īpaši spēcīgs, jo Saule 

dvīņos ir nedraudzīga un Plutons atrodas savā izraidījuma zīmē. Attiecīgi iepriekš apskatītā 

aspekta ietekme nebūs ļoti jūtama. Ņemot vērā panētu atrašanos gaisa zīmēs, secināms, ka 

vīrietim lielākā aktivitāte, pārmaiņas un pašizmanīšanās, ja tādas būs, notiks tieši intelektuālajā 

un mentālajā līmenī.  
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Mēness un Merkura savienojums 

 

Vispārīgā gadījumā šāds aspekts norāda uz apķērību, spēju ātri adaptēties un pielāgoties, 

interesi par citiem cilvēkiem. Tāpat arī tas liecina par asprātību, dzīvīgu, pat jūtīgu un nervozu 

prātu, labām uztveres spējām un atmiņu, komunikabilitāti.  

 

Konkrētajā kartē Mēness dvīņos un Merkura dvīņos savienojums, ņemot vērā ļoti spēcīgo 

Merkuru, ir viens no spēcīgākajiem aspektiem. Tā kā savienojums ir gaisa zīmē, vīrietim ir 

izteikti raksturīga dzīves racionalizācija, vēlme būt par visu informētam, viņam interesē citu 

cilvēku ikdiena un jūtu pasaule. Šāds aspekts norāda, ka viņam būtu ļoti piemērotas tādas 

profesijas, kas ir saistītas ar literatūru, komerciju, kā arī profesijas, kurās ir jāuzklausa un jāstrādā 

ar dažādiem viedokļiem (mēdiji, sabiedriskās attiecības u.c.). 

 

Mēness un Marsa trigons 

 

Vispārīgā gadījumā šāds aspekts liecina par to, ka cilvēkam piemīt ass, ātrs un satīrisks 

prāts, kā arī iespējams ir agresīvas emocionālās izpausmes. Parasti šāds cilvēks ātri un spēcīgi 

citiem pieķeras.  

 

Konkrētajā kartē Mēness dvīņos un Marsa svaros trigons nebūs īpaši spēcīgs aspekts, 

ņemot vērā, ka Marss atrodas savā izraidījuma zīmē. Tomēr, tā kā svari ir kardinālā zīme, Marss 

tomēr darbosies nedaudz aktīvāk, nekā pārējās gaisa zīmēs. Domājams, ka šāds aspekts varētu 

nedaudz kompensēt Mēness dvīņos un Saturna svaros trigona ietekmi, padarot prāta un 

emocionālās izpausmes nedaudz brīvākas, nekā tās būtu, ja kartē būtu vienīgi Mēness un Saturna 

trigons.  

 

Mēness un Saturna trigons 

 

Vispārīgā gadījumā šāds aspekts ir raksturojams ar to, ka tas stimulē cilvēka atbildības 

izjūtu, nopietnību, pesimismu, atturību, mērenību un apdomību. Tas norāda arī uz organizatora 

spējām, tieksmi uz kārtību savās emocijās, cieņu pret vecāko paaudzi un tradīcijām. Šāds aspekts 

norāda, ka cilvēka vecāki ir spējuši saskanīgi sadalīt pienākumus, vecāku lomas un atbildību.  

 

Konkrētajā kartē Mēness dvīņos un Saturna svaros trigons ir viens no spēcīgākajiem 

aspektiem (turklāt tas ir pieaugošs aspekts), ņemot vērā, ka Saturns svaros ir ļoti spēcīgs. Tā kā 

Mēnesi dvīņos tomēr nevarētu raksturot kā pesimistisku, tad nevarētu teikt, ka šim vīrietim būtu 

raksturīga izteiktas melanholiskas vai depresīvas noslieces. Drīzāk šajā gadījumā tas liecina par 

sakārtotākām emocijām, kas parasti (bez šāda aspekta) ar Mēnesi dvīņos gadījumā būtu ātri 

mainīgas un nereti nesakārtotas. 

 

Merkura un Marsa trigons 

 

Vispārīgā gadījumā šis aspekts norāda uz aktīvu, kritisku un asu prātu, spēcīgu nervu 

sistēmu, labu abstraktu un zinātnisku lietu uztveri, lieliskām tehniskām spējām optimistisku 

pasaules redzējumu. Noder profesijās, kurās nepieciešama ātra, izlēmīga rīcība. Izteiksmes stils 

parasti ir tiešs un atklāts, spēj ātri un veiksmīgi apstrādāt lielu daudzumu informācijas.  Norāda 

uz kopumā labām attiecībām ar vīriešiem un kolēģiem – tie ir kā draugi, ar kuriem ir veiksmīga 

komunikācija. 
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Konkrētajā kartē Marsa svaros trigons neatstās īpaši izteiktu ietekmi uz Merkura dvīņos 

izpausmēm, ņemot vērā, ka Merkurs ir savā pārvaldījuma zīmē, savukārt Marss atrodas savā 

izraidījuma zīmē. Tomēr jebkurā gadījumā šāds trigons var pastiprināt jau tā aktīvā, daudzpusīgā 

prāta tieksmi darboties tieši intelektuālās, ar mākslu, estētiku, sabiedrības procesiem u.c. ar svaru 

zīmi saistītās sfērās.  

 

Jupitera un Neptūna sekstils 

 

Vispārīgā gadījumā šāds aspekts liecina par dzīvu iztēli, emocionalitāti, sentimentalitāti. 

Aspekts pastiprina cilvēka māksliniecisko, radošo, poētisko un estētisko pusi, kā arī rada 

centienus jebkādā veidā izvairīties no ciešanām, vēlmi justies eiforiski un atslābināti.  

 

Konkrētajā kartē Jupitera skorpionā un Neptūna strēlniekā sekstils neveido īstu aspektu, 

jo savieno blakus esošas zīmes, tomēr domājams, ka Neptūna ietekme varētu būt kaut nedaudz 

jūtama, jo tas atrodas savā pārvaldījuma zīmē un līdz ar to ir spēcīgs.  

 

Jupitera un Plutona savienojums 

 

Vispārīgā gadījumā aspekts norāda uz izlēmību, autoritāti, spēju vadīt, paplašināt savu 

ietekmi, graujot to, kas ir morāli novecojis un nevajadzīgs, lielu gribas koncentrāciju, spēju 

saraut saites ar pagātni un sākt visu no sākuma, nojaust cilvēku rīcības patiesos motīvus.  

 

Konkrētajā kartē Jupitera skorpionā un Plutona svaros savienojums nav īsts, jo tas ir 

savienojums caur zīmi, nevis vienas zīmes ietvaros. Turklāt šī aspekta ietekme, ja izpaudīsies, 

būs minimāla, tā kā Plutons svaros ir savā izraidījuma zīmē un līdz ar to ir vājš. 

 

Neptūna un Plutona sekstils 
  

Vispārīgā gadījumā tas, ņemot vērā, ka sasaista tālās planētas, iedarbojas uz veselu 

paaudzi, kas ir tendēta garīgā progresa virzienā.  

 

Konkrētajā kartē Neptūna strēlniekā un Plutona svaros sekstils būs vidēji spēcīgs aspekts, 

spēcīgā Neptūna un vājā Plutona dēļ. Tomēr, ja aspekta ietekme kaut kādā mērā izpaudīsies, tad 

tā varētu liecināt par talantu mākslas jomā.  

 

 

KOPSAVILKUMS UN REKOMENDĀCIJAS 

 

Apskatot šī vīrieša karti kopumā, redzams, ka karte ir visai spēcīga, proti, šim cilvēkam ir 

dots gana liels potenciāls, ņemot vērā, ka trīs planētas atrodas savās pārvaldījuma zīmēs un viena 

ir eksaltēta.  

Ņemot vērā arī gaisa stihijas un mutablā krusta izteikto dominanci, planētu koncentrāciju 

dvīņu un svaru zīmēs, kā arī dispozīciju ķēdītes centrus, šim vīrietim varētu ieteikt 

izmantot/turpināt attīstīt savas spējas kādā no jomām, kas prasa daudzpusīgu, analītisku pieeju, 

kurā ir jāpielieto savs intelektuālais potenciāls, jāņem vērā dažādi viedokļi, jāstrādā ar 

informāciju. Vienlaikus, atceroties par svaru zīmes izteikto ietekmi (tajā atrodas rīcības un 

aktivitātes planēta Marss, kā arī rezultātu planēta Saturns), domājams, ka profesionālo aktivitāti 

būtu ieteicams vērst specifiski uz tādām jomām, kas ir saistītas vai nu ar mākslu vai arī uz 

taisnīguma ieviešanu un uzturēšanu sabiedrībā. Apvienojot iepriekš minēto, kā piemēru varētu 

minēt tādas nozares kā mēdiji, jurisprudence, ar mākslas jomu saistītas profesijas, literatūra 
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(sevišķi kā kritiķim vai recenzentam), tirdzniecība (sevišķi mākslas vai citu estētisku 

priekšmetu), tulkošana (jo īpaši reālā kontaktā ar cilvēkiem).  

Papildus jāpiemin, ka vīrietim būtu vērts realizēt sevi tādās jomās, kurās viņam ir iespējams 

izmantot spēcīgā Merkura un Saturna harmonisko ietekmi uz tā Mēnesi, kas līdz ar to rada 

objektīvu, loģisku, analītisku, strukturētu un sakārtotu prātu, emocionālās reakcijas un skatījumu 

uz dzīvi.  

Tāpat arī, ņemot vērā mezglu pozīcijas (Ziemeļu mezgla doto virzību uz vēža zīmes 

sfērām), kā arī Jupitera atrašanos skorpionā, varētu ieteikt neaizmirst veltīt laiku arī sevis 

iepazīšanai emocionālajai, jūtu un ģimenes jomā, kā arī minēto jomu attīstīšanai. Papildus 

vīrietim jāapzinās, ka viņam, iespējams, būs jāpieliek pūles, lai apvienotu tādas dzīves jomas, kā 

laika veltīšanu draugiem, komunikācijai, sabiedrībai un partnerattiecībām ar centieniem 

realizēties profesionālā līmenī un sabiedrības radīto pienākumu un atbildības izpildīšanu (ņemot 

vērā Džounsa figūru „šūpoles”). Tas kaut kādā mērā var sagādāt zināmas problēmas, ko papildus 

pastiprina neziņa, ko īsti viņš vēlas un kā rīkoties (Saules un Neptūna opozīcija), ko viņš gan var 

censties risināt, mēģinot saprast, attīstīt un pārveidot sevi (minētās opozīcijas izeja uz Plutonu). 


