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£*yi avādā un brīnišķa kārtā jums noklust rokās šis

kārtis, kas sakārtotas pēc lielā astrologa Sēnija

sistēmas un dod iespēju noteikt cilvēku likteni

pēc zvaigznēm.

Astrologs Džovannijs Baptista Sēnijs (1600.—

1656.) piedzīvoja raibu Un dēkainu mūžu. Viņš bija

slavenā kara vadoņa VaHenštema padomdevējs, un

Vallenšteins neesot spēris ne soja, iekams nav Izdi-

binājis nākotni pēc Sēnija horoskopa. Vallenšteins,

kā zināms, vadīja vācu ķeizara kara pulkus tā sau-

camajā trīsdesmit, gadu karā un izcīnīja daudzas uz-

varas. Starp citu viņš 1632. gada 16. novembri pie

Mcenas sakāva Zviedrijas karali Gustavu Ādolfu,

kas šai kaujā arī krita. Pēc šīs kaujas Vallenšteins

gribēja savienoties ar saviem agrākiem pretiniekiem

un iet pret ķeizaru, lai iegūtu sev Cecīlijas karaļa

troni. Tomēr karaspēks Viņam neklausīja, un viņš

pats krita par upuri sazvērestībai, fsi pr?ekš Valteri*

štcina nāves Sēnijs bija bijis viņa istabā, un tāpēc

pret viņu iesāka izmeklēšanu, kas tomēr beidzās bez

panākumiem: jo Sēnijam nevarēja pierādīt nekādu

vainu.

Viņa brīnišķais horoskops tomēr palika ilgu

laiku neatklāts. Beidzot nāca pailgā gadījums.

1870.—71, g. vācu un franču karā kāds jauns

vācu rezerves virsnieks bija nometināts kādā franču

pilī. Pils īpašniece, veca dižciltīga dāma, tomēr ne-

bija bēgusi no draudošajām briesmām, bet palikusi

pilī. Drīz vien viņai iepatikās jaunais virsnieks,

kura neja tai atgādināja kādu senu paziņu, varbūt

pielūdzēju. Uz virsnieka lūgumu, lai viņa atstāj pili,
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pie kuras tuvākās dienās norisināsies lielu, kaiijjii

vecā dāma tikai kratīja galvu un noslēpumaini smai-

dīja "Kaujas nebūs, pili nesadragās, un man nekas

lauri1; nenoliks.» «Kā jūs to ?ināt?>> izbrīnā vai-

cāja jauneklis un nelikās mierā, kamēr sirmā dāma

beidzot neatklāja viņam savu noslēpumu* Vēl brīdi

pārdomājusi, viņa piecēlās, «Labi, jums būs to zināt,

man pašai arī interesanti izdibināt, kāds liktenis

jums rakstīts zvaigznēs!» — Un viņa atnesa savādas

vecas kārtis, ko bija atstājis slavenais astrologs

Senijs, kad reiz ilgāku laiku bija viesojies šai pilī.

Uz kārtīm bija zvaigznes un zvaigžņu zīmes, tās va-

rēja saprast tikai tāds, kas kaut ko zināja no astro-

loģijas, tāpēc zem atsevišķām zvaigžņu grupām bija

ar burtiem parakstīti vārdi un tās, ērtākas pārskatā-

mības labad, arī skaitļiem apzīmētas. Tas bija no-

ticis jau priekš laba uiika, jo ādā iesietā grāmatiņa

ar atsevišķo zvaigžņu zīmju izskaidrojumiem likās

krietni veca. Dāma stāstīja, ka šī savādā kāršu

spēle pārejot viņas ģimenē no paaudzes uz paaudzi

un to uzskatot par lielu dārgumu, jo tās pareģojumi

brīnišķā un neizdibināmā kārtā piepildoties. Arī

kafa sākumu viņa dabūjusi zināt no kārtīm uti zinot,

kā karš beigsies: Farīzē izcelšotics revolīicija, vācieši

uzvarēšot, viņas pilij nenotikšot nekas ļauns. —

Sirmā dāma izlika kārtis arī jaunajam virsniekam.

T?as bija pilnīgi pārsteigts, kad tā atklāja viņa vis-

intīmākās ģimenes lietas, pareģoja, ka viņu drīz

smagi ievainošot, ka viņš drīz atgriezīšoties mājās,

pavēstīja viņa turpmāko karjeru, pat to, ka viņš pa-

tikšot neprecējies — Hetas, kas vēlāk pārsteidzošā

kārtā piepildījās! — «Es zinu, ka man drīz jāmirst,»

vecā dāma teica, «ja jūs interesējaties par šo brī-

munorākulu, tad es pēc nāves to novēlēšu jufitsv fr*



«jan nav vairs neviena tuva rada.» — Un viņa turēja

vārdu. Septiņās dienās, kuras jaunais virsnieks pa-

vadīja franču pili, kārtis bija viņa interešu deg-

punktā, bet tad kauja pēkšņi pārvietojās uz citu pusi,

un virsnieks šķirās no vecās dāmas ciešā pārliecībā,
ka arī viņa liktenis piepildīsies. — Un tas piepildī-

jās. Smagi sakropļots viņš nogulēja trīs nedēļas

Vācijā slimnīcā. Pusotra gada vēlāk viņš saņēma no

Francijas sūtījumu — astrologa Sēnija horoskopu.

Bet viņam nebija par tā atklājumiem ko priecāties,

jo iestājās ilgais skumjais vārgulības laiks, kas tam

bija pareģots, bez tam viņš daud2 ceļoja, un kārtis

stāvēja ieslēgtas viņa rakstāmgaldā. Viņa māsa mē-

ģināja tās atšifrēt, bet vecfranču valoda un sajauk-

tās zvaigžņu figūras palika viņai neatrisināma mīkla.

Nesen tikai šis kārtis atrada bijušā virsnieka atstā-

tos papīros. Pamatīgi studējot un salīdzinot brī-

nišķās planētu un zvaigžņu zīmes, beidzot izdibināja

noslēpumu, kā slavenais astrologs Sēnijs sastādījis

savu horoskopu. Tā kā lielākai daļai cilvēku

zvaigžņu figūras nav pazīstamas, tad uz kārtīm skai-

drības labad uzzīmētas simboliskas bildes, ķas rak-

sturo zināmo planētu vai debesu ķermeni. Sīs bildes

savienojot katrs Var bez grūtībām sastādīt Sēnija

horoskopu. To dara vai pu metot skatu nākotnē un

pareģojot visu turpmāko dzīves gājumu, vai ari mek-

lējot atbildi uz vienu; noteiktu steidzīgu Jautājumu.
Bet atklājumiem, ko sniedz debesu zīmes, bieži vien

mēdz but pārsteidzoši rezultāti.
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Pamācība

Tas, kas liek kārtis, sajauc tās un dod tam, kas

grib zināt savu nākotni, trīs reizes pārcelt vai, vēl

labāk, pašam sajaukt tās. Tad liek pa sešām kār-

tīm rindā un zem tām atkal arvien pa sešām kārtīm,

kamēr visas 36 kārtis sarindojas šādā kārta r

Uz katras kārts ir četras pusbildes. Kad kārtis

iztiktas, jāskatās, kura* bildes sakrīt kopā, kas maz-

liet levingrinoties ļoti viegli padodas, pie tam ir ļoti

jautri un interesanti. Katru karti var tās

vietā grozīt, bet nedrīkst noņemt un

nolikt citā vietā. Kad kārtis attiecīgi sagro-

zītas, tad uz zināmā cilvēka likteni atstāj iespaidu
tikai tas bildes, kam ķ ab a » puses kopā, citiem

vārdiem sa|ot — ķ«,s ir vesela vienība.



Uz katras kārts atrodas skaitlis, ar kura palī-

dzību vieglāk noteikt tis stāvokli un ari vieglāk at-

rast attiecīgās bildes nozīmi grāmatā.

Katrai bildei ir četras dažādas nozīmes» skato-

ties pēc kārts stāvokļa (pirmā stāvokļa, otrā stā-

vokļa, treSā stāvokļa, ceturtā stāvokļa), kā to var

redzēt nākošā tabulā.

Dažādie stāvokļi rodas no tā, ka kārtis groza,

lai savienotu bildes abas daļas. Minētie kāršu stā-

vokļi jāskatās no kāf»u licēja puses. Stāvokļi turp-
mākā tekstā apzīmēti skaitļiem i, 2, 3, 4.



Ievēro,
kāstāvkārts!

Kārts stāvokli vislabāk norāda skaitlis:

Pirmais stāvoklis

(Figūra taisni)

Skaitlis stāv tā : 2.

Trešais stāvoklis

(Ffgfira fjāgrteKfd iiž fctetso
pusi)

Skaitlis stāv t8: c4

Otrais stāvoklis

(Figūra pagriezta Uz labo

pusi)
Skaitlis stāv t3: w

Ceturtais stāvoklis

(Figūra otrādi)

Skaitīts stāv tā: %
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Saule

1. Tev nolemta saulaina un laimīga

dzīve, bez mākoņiem un likstām.

Tev izdosies y«ss, ko pasāksi. Ta-

viem uzņēmumiem bus sekmes,

Tu iegūsi mīlu un uzticību. Cil-

vēki sauks Tevi par laimes bērnu.

2. Tava laime būs tik liela, ka ie-

gūsi daudz skauģu, tomēr uzvarēsi

visus ienaidniekus. Neraugoties

uz sīkām sadursmēm, Tava dzīve

bus bagāta un svētīga.
3. Laime visās lietās un vienmēr

līdz sirmam vecumam. Arī vese-

lība, apmierinātība, bagātība. Tu

izstarosi visur gaismu un siltumu.

4. Neaizmirsti sava laimē arī citus

aplaimot. Izmanto laimi, jo tā

nebūs ilgstoša. Miers un nemiers,

laime un nelaime, prieks un sāpes

mūžam mainīsies Tava dzīvē.

Reti Tevi apstaros pilnīga laimei

bet tāpēc Tava sirds nenocletinā-

sies, un Tu varēsi ar! priecāties

līdzi Citu laimei!
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Mēness

1. Tu bez pūlēm sasniegsi bagātību

un godu, un Tavs vārds būs tālu

teikts un slavēts.

2. Tu iegūsi lielu godu, un gods spē-
lēs Tavā dzivē daudz lielāku lomu

nekā mīla. GcķJu dēļ fū atteik-

sies no mīlas.

3. Tava godkārība dos Tev mieru

un apmierinātību. Tu tieksies pēc

augstiem mērķiem un nesmādēsi

neviena līdzekļa, lai tos sasniegtu.

Cīņā ar pretiniekiem un konku-

rentiem paies Tavi labākie gadi,

un tas, ko Tu iegūsi, būs mazāks

par to, ko zaudēsi.

4 Tavu godu apdraudēs, tavi ie-

naidnieki gavilēs un Šķitīs Tevi

sadragātu, — un tomēr Tu bei-

dzot uzvarēsi uti. iegūsi atzinību.
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Lielā lāča
zīme

1. Tevi apdraud spēcīgs ienaidnieks,

kas nīst Tevi aiz greizsirdības.

2. Gatavojies! Tuvojas laime, kuras

Tu tā ilgojies!

3. Zināma persona Tev sagadās grū-
tības. Mēģini tās pārvarēt, ja

gribi tikt uz priekšu; ar varu nekā

nepanāksi, bet ar viltu un gudrību

viss izdosies.

4. Tev būs jācieš no rupjas varas.

Tevi nomocīs ģimenes ķildas,
sveSi cilvēki parādīs Tev vairāk

mīlas nekā Tavi piederīgie.

11
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Dvīņu zīme

1. Tev piešķirta laimīga .laulība.

Tava laime un lepnums būs gudri

krietni bērni. Vairāk Tev nav ko

vēlēties.

2. Draudzība un mīla pavadīs Tevi

visu mūžu. Bērni atnesīs Tev

laimi, lai gan ar? sagadās rūpes

viņu slimības.

3. SJēj-ns nesīs Tev sa ies un cieša-

nas» Visu mūžu Tevi pavadīs ne-

piepildītas ilgas.

4. Tavs vārds reiz uzlidos augstu un

mirdzēs kā zvaigzne pie debesīm.

Pacel, ko Dievs nolicis Tev durvju

priekšā!

12
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Čūskaszīme

Hidra

1. Tevi vajā skaudība un greizsir

dība, Cilvēki skauž tavus panā-
kumus uti mēģina tos noniecināt.

Tu tomēr samīsi čūskas galvu.

2. Zināma persona grib lesprausties

starp Tevi un Tavu mīlu. Viņa

sagādās Tev smagas stundas, bet

liktenis viņu laikā nobīdīs pie

malas,

3. Par Tevi izplatīs ļaunas baumos.

Tās Tev laupīs mieru un miegu.

Tevi dzels čūsku mēles, Tu sāksi

šaubīties par uzticību un mīlu, bet

beidzot cilvēks, kas uzstājies pret
Tevi un ko Tu ienīsti, pārvērtīs

§o naidu mīlā. Tevi gaida brī-

nišķīgs liktenis.

4. Esi gudrs ka Čūska un bez viltus

kā balodis, ja gribi pamākt to, pēc
kā centies.
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Suņa zīme
Sirijs

I Cilvēks, ko Tu labi pazīsti, vēl

spēlēs lielu lomu Tava dzīvē,

.2. Nesaeiies ar tiem, kas mazvērtī-

gāki pat Tevi; tas Tevi parudinās-

Tavs draugs Tevi nodod.

3. Tu mīli cilvēku, k«s mazvērtīgāks

par Tevi. Sargies, ka tas Tev ne*

atnes postu, jo šis cilvēks Ilkni

tiecas Tevi izmantot. Jāda mīla

ir neprāts,

4. Daudzi Tevi mīl un ciena kā lab-

dari un cilvēku draugu* Tava

žēlsirdība, Tavs saprāts un Tavs

taisnīgums nesīs Tev svētību.

Labi tam, kas nav augstprātīgs un

žāvē nabaga cilvēku asaras!
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Merkūra

planēta

1. Tirdznieciski pasākumi dos Tev

lietu, peļņu. Viss, k»> pasāksi, Tev

laimēsies, i v desmitkārt sasniegsi

to, pēc ka ilgojies.

1 Neielaidies spcķula ijas! -Tev tas

nelditnēsies, Apd mā tubi katru

soli, jo panākumi ir stipri upšuu

bāmi.

3. Sargies nņ viltīgam mēlemt Tevi

grib ievilināt neizdevīgā darījumā.

Tavi padomdevēji grib Tevi *z-

mantot

■I Viens pats tu juev iri savu pasā-

kumu iv vest. Tt .jāiegūst ba-

gāts un uzticams d* mgs, citādi

var viss iet-bojā. §
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Karaļkroņa

zīme
Gertifna

1. Tu iepazīsies ar cilvēku, ka;» Tev

atnesīs laimi, un Tavs cels ies

pēkšņi uz augšu. Dažs labs vēl

lieksies Tavā priekšā,

2. Ar paša spēku Tu izlaupīs? }>cv

ceļu, bet ari paļaujies tikāt uz

sevi. Tev dzīvē nav nekā neie-

spējama.

3. Tevi gaida pārmaina dzīvē, bet

vel ik Tev ar to bus lielas nepa-

tikšanas.. Nejauj sevi samulsināt,

un Tu viegli izkļūsi no tām.

4. Neparedzēts šķērslis pēkšņi pār-

vērtis visu lavu dzīvi, bet tikai

uz laiku. Drīz visi redzēs, ka Tev

nodarīta netaisnība, un Tu būsi

vēl lielākā godā nekā pirms tam
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Saturna

gredzens

1. Tu vatēsi daudzķā>| ļoti izdevīgi

apprecēties, bet Tev būs grīni iz-

vēlēties. Tomēr Tava laulība būs

loti laimīga.

2. Laimīgs tas., kas precas aiz mīlas

un nicina naudu. Tavi gaida

laime mērenos, bet bezrūpīgos

apstākļos.

3. Gredzens spiedis Tev pirkstu un

bus Tev par nastu. Tu lūkosi aiz-

mirsties pasaules priekos un neiz-

tiksi bez parādiem.

i. Vai nu nemaz neapprecēsies, vai

ari nāve drīz šķirs Tavu laulību.

Pelēka migla pin d» besīm aprij

Tavu gredzeraj.
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Piena ceļš

l Gluda taisns cels ved Tevi caui

dzīvi, zvaigznes staro Tev pār

galvo, puķes zied pie kājā i

2, Lēni bet droši ved ceļš pie mērķa.

3- Tu esi uz nepareiza ceļa, Tev

draud briesmas apmaldīties fvūrvā.
Kvēlas kaislīgas domas un Tava

nepastāvīgā sirds nav iabi ceļa

rādītāji. Atpakaļ I

4. Velti, cīnies, mērķi Tu nest»

sniegsi.
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Zivs zīme

i» Priecīgs prāts m jautrība tr

burvju vara, kas Tev atdarīs

kattu sirdi!

2. Uzmanies! Tevi grib. noķert

Vilinošā makšķeres ēsma slēpj

sevī nodevīgo āķi!

1 Zelta zivtiņas neiet tik viegli

tīkla, — Tev biis gfflti tādu no-

ķert. Tas var izdoties, bet ne-

nāks Tev par labu.

4. Baudas kāre un uzdzīve atnesis

postu Tavai miesai tin dvēselei!

19
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Palādas

planēta
Vairogs

L Tava zvaigzne pareģo cīņas pilnu

mūžu. Cīņa atnesīs Tev uzvaru

un godu! Ne tikai uz kaujas

lauka, bet katrā dzīves nozarē.

Tev bus jācīnās par mīlu un die-

nišķo maizi, bet Tevi vaiņagos

laime un panākumi.

2. Tu iegūsi spēcīgu labvēli, kura

aizsardzībā sasniegsi augstu mērķi.

3. Tikums ir cilvēka labākais vai-

roga! Tikumība atnesīs Tev mīlu

un cieņu, ar saviem tikumiem Tu

iegūsi mīļotu būtni!

4. Tu nokfāsi lielas briesmās. Bez-

bailība un gudrība bfis Tavs vai-

rogs un mācīs, ko darīt.
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Skorpija zīme

1. Tev draud lielas briesmas, visap*

kārt naidnieki un viltnieki. Rīko-

jies ar prātu un apdomu!

2, Tevi apdraud slimība, ļauni laika

stāv Tev priekšā.

3, Neīsta mīla saindē Tavu dzīvi.

Tavu uzticību atalgo ar nepatei-

cību un viltu.

4. Nakts tumsā zib duncis, — sar-

gies no vientuļiem nakts ceļiem!
Savu laimi Tu iegūsi rīkodamies

atklāti un godīgi.
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Marta
planēta

Karogs

1. Tava laime ir karavīros. Tavs

mīļais būs karavīrs vai tava mīļā

karavīra meita. Tava planēta Tev

sola godu un slavu; Tevi sagaida

mirdzoša dzīve un augsts stāvok-

lis. Karš nenesīs Tev nekā ļauna.

2. Tu tiksi paaugstināts, bet Tev būs

jāšķiras uz ilgu laiku no saviem

mīļajiem. Tevi sagaida pūles un

grūtības.

3. Tevi gaida nemierīga dzīve ar

cīņām un pārmaiņām, bez lieliem

panākumiem, bet arī ne bez bau-

das un jautrības.

4. Karš Tev atnesīs nelaimi un bē-

das.
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Zaķa zīme

1. Visas likstas paskries Tev ātri

garām kā zaķis vieglām kājām.

2. Tev noder apdomība un bailība.

Neuzticēdamies cilvēkiem Tu at-

klāsi lielas briesmas, kas Tevi ap-

draudēs.

3. Tikai drošsirdīgiem pieder pa-

saule. Ja gribi uzvarēt, tad —uz

priekšu!

4.' Tu nokavēsi savu laimi, ja tev

nav dūšas laikā mesties cīņā. Citi

aizsteigsies priekšā un nozvejos
Tev to no deguna gala!
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Merkūra

planēta
Vēstule

1. Lielākā dzīves laime Tev nāks ai

vēstuli. Gaidi to!

2. Tavi lielākie naidnieki būs Tavas

paša vēstules. Tās vērsīsies pret

Tevi un sadragās Tavu laimi.

3. Laimīgas ziņas par Taviem pasā-

kumiem*

4. Tu drīz saņemsi slepenu mīlas

vēstuli.
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Biķera zīme

1. Tevi gaida pārmērīga dzīves

bauda un līksme. Tā tomēr Tevi

nesamaitās!

2. Tev būs jācīnās ar lieliem vilinā-

jumiem. Sargies! Negausība Tevi

samaitās.

3. Tu dzersi no gudrības akas, un

Tava gaisma apmirdzēs pasauli.

4. Sargies no kārtīm un biķera! Cil-

vēks var noslīkt ne tikai jūrā, bet

arī glāzē.
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Kuģa zīme

1. Tev stāv priekšā lielas pārmaiņas.

Tu atstāsi savu dzimteni.

2. Neuztici visu savu mantu vienam

vienīgam kuģim: tas var nogrimt.

Neuzticies ar miesu un dvēseli zi-

nāmai personai: tā var Tevi pie-
vilt.

3. Tu iesi apkārt pa visu pasauli, re-

dzēsi daudz ļaužu, piedzīvosi rai-

bas dēkas, bet dzimtenes mīla

Tevi tomēr sauks mājās. Tevi sa-

gaida svētītas vecumdienas dzim-

tenē.

4. Tava laime nāks pie Tevis pār

jūru. Drīz pienāks kuģis, un ar

to atbrauks cilvēks, kas izšķirs
Tavu likteni.
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Kastora un

Polluksa zīme

Rokas

1. Drīz Tev snieg» roku dārgākais
cilvēks pasaulē.

2. Draudzība un mīla Tevi pavadīs
visu mūžu. Visas sirdis tieksies

. pret Tevi, un Tu iegūsi daudz uz-

ticīgu draugu.

3. Tu nokļūsi kļūmīgā stāvoklī, bet

nāks draugs un Tevi izglābs.

4. Vai Tev! Draugi atstās Tevi,

spieķis salūzis Tavā rokā.
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Važoņa zīme

Pātaga

1. Tu drīz nobeigsi sarežģītu pasā-

kumu.

2. Gluži negaidot nāks uztraucoša

vēsts, kas Tev nozīmēs lielas pār-

maiņas.

3. Tu strādāsi zem cita pātagas, un

Tavi sviedri darīs citus bagātus.

4. Griezies atpaka), kamēr vēl laiks!
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Sirds

1. Tevi kaislīgi iemīlējis kāds cil-

vēks. Tev pieder sirds, kas bus

uzticīga visu milžu.

2. Tu vieglprātīgi spēlējies ar jutām

un pārvērt kāda cilvēka mīlu

naidā.

3. Tu drīz iemantosi kāda cilvēka

roku un sirdi. Tevi galda neizsa-

kāma laime.

4. Tu atstumsi sirdi, kas Tev piedā-

vās būdiņu, bet cerētā pils būs

tikai gaisa pils. Tu nobeigsi sa-

vas drenas vienatnē un bez mīlas.
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Jaunavas
zīme

1. Laimīga mīla! Ātra uzvara, spī-
doša nākotne.

2. Tavu lepno nepieejamo pratu cil-

vēki bieži pārprot un neapietas ar

Tevi tā, kā Tu pelni. Tas Tev

sagādā rūktas ciešanas.

3. Jaunavas gods ir līdzīgs spogu-

lim. Sargies, ka Tu vieglprātīgi
to nenobružāļ Aptraipītu godu

nenomazgās tīru nekādas asaras.

4. Arī vecmeitas un vecpuiša ista-

biņā mīt laime. Tu neprecēsies,
bet dzīvosi brīvībā bez rūpēm*
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Venēras
planēta

Baloži, kas

skūpstās

i Pilnīga laime inīiā Laime bei

gala, bez ēnām.

2. Neplūc aizliegtus aug(us. tas '*•.

atnesis nelaimi un nievāt»

3 Tu alksti auļotā cilvēka maiguma.

Viņa atturība, vēsums un kau-

trība Tevi pārsteigs un atsvešināti

4. Tev kmti tikai īsa mīlas svēt

laime, bet atrfunas pat to pavadīs
Uvi visu mūžu
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Ratuzīme

K. Paša spēkiem iegūla labklājība.

2. Tu nepaliksi ilgi tur, k,ur tagad

esi.

3. Tava uzņēmība dzīs Tevi pasaulē,

un Tu atradīsi savu laimi tālumā.

4. Nepaļanjies pārāk uz savu laimi»

Apstākļi grozās! Kas jaunībā

brauc ratos, vecumā iet ar übaga

spieķi.
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Titana mēness

Zobeni

1. Nekas Tev nepadosies dzīvē

viegli! Tu iekarosi cietokšņus ai

varu.

2. Tu paveiksi lielas lietas, un ļaudis

ar izbrīnu minēs Tavu vārdu.

3. Nevien ar zobenu uzvar kaujās:
daudz lielākas Hetas paveic ar

prātu. Tavs modrais gars bus

Tavs labākais ierocis!

4. Ar maigumu un lēnprātību Tu ie-

gūsi vairāk nekā ar varu.

33
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Kazas zīme

1. Tu iegūsi tikai vidēju laimestu

lielajā dzīves loterijā.

2. Tavs liktenis ieslēgts šaurās robe-

žās. Tu vēlētos auļot ar hipo-

droma zirgu, bet esi pieticīgs urt

apmierināts, ja vari kulties uz

priekšu ar vecu kleperi! Vai arī:

Tu vēlētos iegūt labu piena govi,
bet esi apmierināts ar kazu!

3. No nabadzības un aizmirstības

Tu uzstrādāsies līdz spīdošam
stāvoklim.

4. Klusi Tu iesi savu skumjo dzīves

ceļu.
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Junonas
planēta

Spogulis

1. Dzīve kaisa par Tevi savas skai«

stākās balvas, un pasaule rādās

Tev saules mirdzā.

2. Ar savu skaistumu, garu un ti-

kumu Tu uzvarēsi.

3. ledomība un baudkāre Tev kaitē.

Paviršība un greznība Tev laupa
laimi.

4. Vai tam cilvēkam, kas grib tikai

valdīt, bet nekad kalpot! Viņa
laime sašķtdīs kā māla krūze.
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Rieteklis

1. Viss labākais un laimīgākais nāk

pie Tevis vēlā stundā. Zvaigznes

Tev ir vēlīgākas nekā saule.

2. Tu esi dzimis zem laimīgas

zvaigznes!

3. Nemeklē tumsu kā negodīguma

un divkosības apsegu. Spodrā

zvaigžņu gaisma Tevi nodod!

4. Tava zvaigzne norietēs, un nakts

iestāsies ap Tevi.
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Komēta

! Tavs liktenis līdzīgs komētai; !>*

'»Mirs? no tumsas, mirdzēsi isu

brīdi pasaulē un atkal pazudīsi

naktī un aizmirstībā.

2. Tu iegūsi slavu māksla. Visas

acis sekos Tavai mirdzošajai aug-

supejai. Tu spoži spīdēsi pin

mākslas debesim!

3. Tevi vilina malduguns. Neseko

tai! Tā Tevi novedīs purvā.

4. Tava mīla līdzīga komētai: tā

uzliesmos uz izdzisīs.
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Mākoņi

1. Tavu laimes sauli aizklās mākoņi

2, Tevi nomoca sīkas rūpes un ap*

fumSo Tavas dienas.

3. Nebīsties, Ja par Tevi brāžas ne-

gaisi un vētras. Tie aizdzīs mā-

koņus, ka? aizk/āj sauli. Pēc pār

ciestām bailēm un rilpēm Tey at-

mirdzēs divkārša laime.

4, Lietus nes svētību 1 Daudzām

asarām Tu rasināsi sava miiža

veto ražu*
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PallādasAtenas

planēta
Pūce

1, Visi zina un slavē Tavu gudrību.

Tev bus pietiekoši daudz prāta,
lai nepajautos uz cilvēkiem.

2. Tu dari daudz lieka un nederīga

darba, kas Tev nenes nekāda la-

buma.

3, Tevi nemīl Tava mūžīgā saīguma
un sapīkuma dēļ. Nebēdz no

gaismas un jautrības!

4. Vislielākā mauta ir ass prāts. Tas

uzvar pasauli!
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Neptuna
planēta

Trijzaris

U Ūdens atnesīs Tev laimi un vese-

lību.

2. Sieviete, kam horoskopā šī zīme,

apprecēs jūrnieku un dzīvos ļoti

laimīgi. Vīrietim būs sevišķa

laime kuģniecībā.

3. Tev draud lielas briesmas no

ūdens, un tikai ar lielām mokām

varēs glābt Tavu dzīvību.

4* Sargies no ūdens i Tur pazudīs
Tava laime.
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Jupitera

planēta

Zibeņi
uti

šķēpi

i\ Tu iegūsi Melu iespaidu un varu.

Daudzi paklausīs Tavai gribai un

drebēs, kad Tu Uzmetis! tiem acis.

2. Nevalkā velti savu stāvokli! Tārps

lokās, kad viņu min ar kāju, un

slepenībā visur glūn ienaidnieks.

3. Tev dota liela vara pār cilvēku

sirdīm. Tavu acu zibeņi iede-

dzina liesmas un liek Tev uzvarēt

pat tur, kur Tu nealksti uzvaras»

4. Tavs nelokāmais lepnums un va-

ras kāre Spiež tevi uz darbiem,

kas paātrina,» Tavu bojāeju.
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Pūķa zīme

1. Sievietes, ko Tu sastop savā ceļa,

ir maigas un labas. Lai Dievs ne-

dod, ja būtu otrādi!

2* lenaids un rūgtas ķildas Tev cel-

sies kādas sievietes dēļ, kura sa-

indēs Tavu mūžu.

3. Naidnieces un skauģes sagādās
Tev grūtus brīžus un traucēs Tavu

laulības mieru.

4. Tu saķildosies ar mīlamu cilvēku,

bet izlīgums būs ļoti salds.
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Cerēras

planēta
Vfirpas

1. Tev smaidīs laime vairāk uz lau-

kiem nekā pilsēta,

2. Tavs čaklums Tevi vedīs dzīvē ur

priekšu, Tu sēsi graudus un ie-

vāksi vārpas.

3. Negaidot Tu nokļūsi uz laukiem.

Tu mantosi vai nopirks» mājas,

kurās piedzīvosi gan labas, gan

ļaunas dienas,

4. Tev smaida klusa mierīga laime,

bet Tu maldīsies lielpilsētas trok-

snī uti aizslēgsi pats savu para-

dīzi.
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Vestas planēta
Uguns

1. Tevi ftvēl svēti, «ng.'iti ideāli, Tu

centies pēc cēliem mērķiem. Tavs

pavards deg? on Tavs nams

bus svētības pilns.

2. Tu mīli kvēli un kaislīgi, bet lie-

smas, ko Tu iededzini, it kā elles

sārts, kura priekšā lido oņģeji rau

dftdumi.'

5, Sargies no ugunsgrēka! Uguns

Tev atnesis nelaimi un šausnm?.

Biedini arī savus bērnus no ?ī na?

dīga elementa.

4, Tu 1010 slīrdī mflu. Tā

plonos pelnos, un' Tavs mīlas

sāptrts bi»?? vientulībā Izsapņots.
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Auseklis

1. Rīta stundai zelts mutē! Taisni

Tev šīs zvaigznes stari sola kvēlu

laimi.

2. Viss labais un laimīgais nāk pie

Tevis gaišā dienas laikā.

3. Jautri laiki, priecīgas dzīres stāv

Tev priekšā. Seko savai labajai

zvaigznei!

4. Zem skaistuma un jaunības

zvaigznes Tu staro visspožāk!
Glabā savu skaistumu, jo tas ir

Tavs vienīgais kapitāls.
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Zemes lode

t. Tu mācīsies pazīt plašo pasauli

un slavēsi Dieva brīnumus.

2. Tavs vārds ies tālu pa pasauli.

Rūpējies, lai tam būtu laba skaņa,

jo arī noziedznieku vārdi skan

tālu un liek cilvēcei nodrebēt šau-

smās.

3. Tu izbaudīsi visu, ko var sniegt

pasaule — skumjas un priekus,

sāpes un līksmi. Tevi ātri nogur-

dinās pārmaiņu pilnā dzīve.

4. Tu iepazīsies ar pasauli tikai no

viņas ļaunākās un bēdīgākās pu-

ses un ilgosies to klusā vientulībā

nicināt.
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Urāns

Smilšu

pulkstenis

1. Katra stunda rāda» «ik niecīga un

pārejoša Tava dzīve. Izmanto to

gudri!

2. Ļauni darbi guļ kā milži pie de-

besu durvīm.

3. Nenes savu laimi un ciešanas uz

tirgus! Ļaudis ņirgājas par Tevi

un samin dubļos Tavas svētākās

jūtas.

4. Ja gribi darīt labu, nekavējies un

dari tūlīt. Rau, kā stundas skrien!
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Pegaza zīme

1. Tevi sargā labais gars un nes svē-

tajos Parnasa augstumos.

2. Tu pil lies veltīgi. Panākumu ne-

būs.

3. Tavs asais prāts atradīs izeju, un

zelta lietus nolīs pār Tevi.

4. Daiļās mūzas stāvējušas pie Tava

šūpuļa, un Tavs talants apgaros

pasauli.
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Nams

1. Tavā namā smaidīs laime, viņa

iemītnieki bfls veseli un jautri.

2, Tava nākošā māja bus ļoti vies-

mīlīga un iecienīta. Tu rīkosi lie-

las dzīres, un visi vienā mutē

teiks un slavēs Tevi.

3. Tava izpriecu kāre, Tev pašam

par nelaimi, atsvešinās Tevi no

v mājas.

4, Lišķīgi un savtīgi draugi ieperinā-
sies Tavā mājā un izpostīs Tavu

labklājību. /
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Liras zīme

1. Ar dziesmām Tu aizgrābsi sirdis

un nodibināsi savu laimi. i

2. Tu iedqm jies, ka Tev talants, un

dzen'es pēc nepareiza mērķa.

3. Tu daudz rūpēsies par mākslām

un izpelnīsies lielu atzinību.

4. Tu mīli prieku un jautrību, dejas

un spēles. Svētlaimīgas melodi-

jas visu mūžu skanēs Tavā dzīvē.

50



51

43

Vēršazīme

I. Citi Izmanto Tavas darba spējai

1111 iitoK /fcV VHiit i»\ « 1rīU >l'^*-'

2= lavu nepiekāpība un stiugalv.b*

(līs inva laime jLīifpiiīāka ozive-.

vēku un nodari tam smagu netai-

snību» jo vel arvienu dāvā «*tt-

citm »•.-.. apniclote ļum»

4, Pret dzeloni nevar karoti Hsi

pacietīgs un nes savu jūgui
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Blakusmēness
Diona

Putns ar zaru

1. Viss ir mīla un dzīvība Tavā tu*

vumā!

2. Tevi mii, un Tu to nemaz nemani!

3. Ļoti drīz Tu saņemsi dāvanu, kas

liecinās par dārga cilvēka mīlu*

4. Tev sūta puķes un cer, ka Tu sa

proti puķu vačodu.
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Blakusmēness

Hiperions
Nauda

1. Tu iegūsi lielu bagātību uti abām

rokām grābsi naudu!

Ž. Lielais laimests loterijā.

3. Tu saņemsi lielu negaidītu man-

tojumu.

4. Tev nav laimes naudas lietās. Tu

cietīsi lielus zaudējumus, Tevi ap-

zags un apkrāps. Tu neatstāsi

liela mantojuma.
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Silītas zīme

1. Tavus labos darbus bagātīgi atal-

gos. Tu darīsi labu kādam bēr-

nam, kas Tev vēlāk visu ar augļu

augficm atlīdzinās.

2* Daudz bērnu, daudz darba un

ffipfu, bet arī daudz prieka un lai-

mes.

3. Nomet drīzāk bērna autus un

gūsti patstāvību. Neļauj citiem

uzmesties Tev par aizbildņiem!

4. Skumja bija Tava bērnība un jau-

nība, toties pilnīgāka laime gaida

Tevi vēlākā dzīvē.
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Lauvas zīme

1, Tu ej neatlaidīgi uz savu mērķi,

un katrs līdzeklis Tev Šķiet labs

un atļauta.

un piedosi visur toni. Tas Tev

sagādās daudz skauģu.

3. Tu dosi iemeslu neglītām bau-

mām. Būs liels skandāls, uu sa-

biedrība gribēs gāzt Tevī Tas

viņai tomēr neizdosies,

4. Izšķirošā bridi Tu parādīsi daudz

drosmes un iegūsi vispārēju ap-

briuu un ievērību
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Gulbjazīme

1. Tu atšķirsies ar savu skaistumu

un laipnību kādā ceļojumā un ar

to iegūsi ļoti ievērojama cilvēka

sirdi.

2. Tu piedzīvosi romantisku mīlas

dēku un pēc vairākām cīņām un

sarežģījumiem iegūsi mīlamo cil-

vēku.

3. Tu mīli klaiņot pa pasauli, un

Tev nav laika nodibināt pašam

savu mājvietu. Vēlāk Tu to no-

tēlosi,

4* Mīla mirs Tavā sirdī kā gulbi» un

izskanēs saldās dziesmās,
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Kāpnes

f. Tu kāpsi augstu slavā, godā un

bagātībā,

2. Tu neatskatīdamies dodies kalnup

un sasniegsi savu mērķi, lai tad

jo dziļāk kristīt lejā.

3; Cilvēku labvēlība un labas izre-

dzes pamudina Tevi. Tu sasniegsi

ļoti drīz savu mērķi.

<!,. Pret Tevi dzen intrigas. Viltīgi

draugi nomelno Tevi un tiecas

Tev slepeni darīt ļaunu. Tu go-

dīgi pildi savu pienākumu, bet

velti — vtui Tēvi nomāks!
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Andromedas

zīme
Klintis

J. Tu esi bez vainas, bet ciet pāre-
stība. Nezūdies — glābējs tuvo*

jas!

2. Tu nāksi sakaros ar tiesu un pie»
dzīvosi baiļu un rūpju pilnas die-

nas.

3. Vieglprātīgam solim būs ļaunas
sekas Tavā dzīvē. Tev būs daudz

jācieš un jāraizējas.

4. Mīla nesis Tev ciešanas.
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Medūzas galva

1. Tev stāv priekšā lielas raizes, bet

liktenis vēl laikā novērsis visas

ļaunās «iekas.

1. Tev bus jāpiedzīvo riīĶti maldi.

Cilvēks, kas Tev liekas ļoti miji

un godīgs, Izrādīsies viltīgs un

nodevīgs.

3, Tu pārāk uzticies cilvēkiem, un

pienāks laiks, kad. bus jāsūdz tie

tiesā.

4. Starp Taviem paziņām ir cilvēks,

kas ar savu ķildīgo un viltīgo dabu

Tev sagādās daudz nepatikšana.
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Strēlnieka zīme

1. Medības padarīs Tavu dzīvi pie-

vilcīgu. Medībās Tu iepazīsies

ar cilvēku, kam bOfi izšķiroša

loma Tavā dzīvē. "

1. Tu drīz .zdarīsi melstaršāvienu ar

Amora bultu.

3. Tu veltīgi izšķied savu pulveri.

Visas Tavas pulēs nomedīt laimes

putnu paliek bez sekmēm.

4. Tavs īstais elements ir sports.

Tas ir ceļš, pa kuru ejot Tu atra-

dīsi mīlamo cilvēku.
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Perseja zīme

Vaiņags

Ļ Spraud pie krūtīm mirtes zaru.

mirstību nākamas paaudzes,

Tavu galvu grezno lauriem, bet

likt pie zupas.

4. lavu galvu nevaiuagos lauriem

Šai pasaulē. TeVi atzīs mi slavēs

tikai pēc nāves.
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Vēža zīme

L Visiem šķērslim par sptti Tu to-

mēr tiksi uz priekšul

2, Raižu uu likaiu pilns ir ceļi, kas

Tev ejams. Tu nogursi pirms bus

sasniegts mērķis.

3, Tava dzīve iet vēža gaitu. Da*i

otrādi, nekā līdz šim —* būs labāk!

4, Neka neiesāc vēža zirni) Tad

viss izies greizi.

62
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Plejāduzīme

Sietiņš

!. Pārāk daudz zvaigžņu vilina Tevi,

Tu nezini kurai piegriezties, un

Šī nenoteiktība attālina Tevi no

laimes.

7. Tu uzstādi mērķus, kas nav sa-

sniedzami, Tu ielauzies sabiedrībā,

pie kuras nepiederi. Tas padara

Tevi smieklīgu un mazina Tavas

izredzes.

3. Laimes zvaigzne negaidot apmir-
dzēs Tavu ceļu. Tu to atradīsi

nemeklējot — laime pati iekritīs

Tev rokās,

4. Skaitlis «septiņi» nozīmē Tev

labu, Ar to Tu daudz ko iegūsi.

Mūža gadi, kas dalās ar septiņi,

bus Tavi laimes gadi.
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Vistas zīme

Perētāja

h Tavas dzīves i«tā laime bite Tavi

bērni.

2, Tavas rūpes par maļu liti saviem

mīļajiem Tev bagātīgi atalgos.

3, Tava vieglprātība ir Tavas nelai-

mes cēlonis. Tu izlutināsi savus

bērnus un vēlāk drausmīgi cietīsi

no tā

4, Liktenis devis Tev vislabāko vis-

krietnāko māti, kurai Tu par

daudz ko — jā, pat par visu esi

pateicību parādā. Neaizmirsti ne-

kad savu mati)
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Trianguļazīme

1. Tev būs visu mūzu klaiņot apkārt

pa pasauli. Tikai glāzēm skanot

un mūzikai šalcot Tu jūties labi.

Tu mirsi tumšo naktī Uz lielceļa.

2. Tevi kairina jautrība un līksme,

bet čigāniskā vaļība Tevi samal-

tās.

3. Tu mili mūziku. — tās saldā

vara sasaistīs Tavu nevaldāmo

garu un liks karstajām asinīm lē-

nāk plūst pa dzīslām. Tā būs

vienīgais mierinājums Tavās bē-

dās.

4{ Nododies mūzikai l Ar to Tu ie-

karosi pasauli.



58

Svaruzīme

1. Tu cīnies par patiesību un tai-

snību. Tas atnesīs Tev daudz

svētības dzīvē.

2. Ar kādu mēru Tu mērosi, ar tādu

cietā daba Tev daudz kaitē dzīvē.

3. Tu iepazīsies ar cilvēku no ties-

nešu aprindām. Tas nepaliks Tev

vienaldzīgs. Ar to saisiīsles dau-

4. Uz Tevis guļ liels traips. Noticot

ļaunam baumām Tu apvainoji cil-

vēku, asaras mūžam aptum-

grēku!
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Dienvidkrusts

1. Tavus nopelnus atzīs un algos ar

ordeni.

2. Liekas, ka Tu starotu laimē, un

tomēr Tu nes savu krustu. Ne»

viens nezina un nekad nezinās,

Ka Tu raudi.

3. Katram savs krusts jānes. Tavs

krusts ir greizsirdība.

4. Tevi neatstās ticība un patiesa

dievbijība, tās Tev nesīs mieru un

prieku. Tu mierināsi citus cieša-

nās un spēcināsi drošiem vārdiem

vājas sirdis. Klusībā Tu izdarīsi

lielas lietas, un Dieva žēlastība

bus »i Tevi un Tavu namu.
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Vegaszīme

Lilija

t> Šķīsta un neaptraipīta ir Tava

dzīve. Cilvēku acis noskatās ar

apbrīnu Tevī.

2. Tu izliecies! Tavi tikumi nav tik

liaU L-čī 'I"*.. Ui. J.-K/i; Tnuā mītab
iieu, Ku iv ios» i/raui. idVrt iuiias

kausā ložņā indīgs tārps,

3. Mācies ciest un nesūroties! Rozei

ir ērkšķi, lilijai navj mīla sit brū

geji, ticība izdziedina.

4* Apzinies savu vērtību un cel droši

galvu gaisa pāri nezālēm, kas Tevi

nomāc!
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Auna zīme

1. Tavi pasākumi ir pārāk pārdroši

un nenosvērti. Tu lēc par augstu,

un izbailes sagrābj Tavu sirdi.

2. Ātri un strauji Tu dodies uz

mērķi. Neviens šķērslis nav Tev

par grūtu, neviena aiza par platu.

Tavi panākumi ir garantēti.

3. Uzmanies! Liktenis «tā mednieks

ar kurtiem stāv aiz Tevis un vēro

Tevi.

4. Jautri un bez rūpēm Tu ej caur

dzīvi un nedomā par nākotni. Pie-

taupi pie laika, lai nediena Tevi

nepārsteidz pēkšņi!
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Saturna
blakusmēness:Tetida

Pilnības rags

1. Tu iemantosi visu, ko Tava sirds

vēlas.

2. Laime, bagātība, prieks un vese-

lība līdz pat mūža beigām.

3. Mīla Tevi guldina uz rozēm, un

draudzība Tevi apsargā. Tev nāks

laime no citu labvēlības.

4. Laime uzsmaida tikai uz

'īsu: laiku?
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Udensvīra
zīme
Enkurs

1. Tu esi cietis traģēdiju, bet ne-

domā, ka jau viss zaudēts. Ceri

uz nākotni! Cerība neatstās Tevi

kaunā.

2. Tu nepacietīgi gaidi mīļu cilvēku

un tici viņa uzticībai. Lai gan

laiks velkas gausi, tomēr nezūdies 1

Viņš beidzot nāks pie Tevis.

3. Likteņa viļņi aprīs Tavu laimes

kuģīti, un Tev būs mierīgi jāpado-

das liktenim.

4. Pēc negaisa smaida saule! Ja aiī

tā nebūs pirmā mīla, kas Tevi ap-

meklēs, tomēr tā padarīs Tevi vēl

laimīgāku.
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Urāna

blakusmēness:

Titanija
Kronis, vainags un šķidrauts

1. Tu pilniem malkiem dzef līksmi

bas kausu, bet pielūko, ka tanī

neiepilina vērmeles!

2. Tev ir nepastāvīga daba. Tu pā

rāk bieži iemīlies. Tā ir Tava ue

laime.

3, Tevi aplido maiga jūsma un ideāli

sapņi. Drīz tie bm gula - un

tad?

4. Tev ir apburošs izskats, bet cik

ilgi? Noslēdz drīzāk diatidzību

uz visu mūžu.
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Varavīksne

1. Tu iegūsi dvēseles mieru. To ne-

traucēs ne sāpes, ne skumjas, ne

{auni cilvēki.

2. Tu izlīgsi ar cilvēku, kas Tev ilgu

laiku bijis naidīgs, un nekas vairs

netraucēs Tavu laimi.

3. Mājas ķildas draud sadragāt Tavu

laimi. Dari tām galu!

4c Drīz Tu iezalgosies kā varavīksne

kāda cilvēka dvēsele.
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Kasiopeija
W

1. Tu iepazīsi mīlas sāpes un cieša-

nas. Tev būs daudz skumju dienu,

bet tas viss nāks Tev par labu.

2. Tavi darbi Tevi pārdzīvos. Pa-

saule pieminēs Tevi pēc nāves.

3. Tu izšķied spēkus cīņā ar neie-

spējamo.

4. Burts «V» nes tev glābiņu un

laimi. . Tas cilvēks, kura vārds

iesākas ar V, ir Tev draudzīgs un

nekad nesagādās nopietnas bažas.
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Urāna
blakusmēness:Oberons

Tauriņš

1. Nemirstīga ir Tava dvēsele, ne-

mirstīgs būs arī Tavs vārds šai pa-

saulē.

2. Tavā dzīvē bus daudz pārvērtību.
Tu nekad nebūsi ilgi vienā vietā.

3. Tava dzīve aizlidos puķu smaržā

un saules zaiga. Pasaules posts

nespēs pieķerties Taviem mirdzo-

šajiem spārniem.

4. Vai tauriņam, kas lido pret sveci!

Arī Tu apdedzināsi savus spārnus

pie saules.
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Saturna
planēta

Sirpis

1. Tu piedzīvosi sirmu un laimīgu

vecumu,

2. Sīkas kaites piemeklē Tevi, sīkas

sāpes aptumšo Tavu dzīvi, bet ne-

kas nopietns Tev nedraud,

3. Tava raža ir bagāta Priecājies

par tās svētību!

4. Kas nesēj, nevar arī nekā pjaut,

Pūlies, tad bus arī panākumi!
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Marta
blakusmēness:Deimoss

Krūze

1, Nesātiba dara Tev ļaunu, fid

un dzer ar mēmi

2, Tev drīz palīdzēs nezināms iab*

vēlis, Gaidi viņu!

3, lii alksit mīlas! Nav vairs ilgi

jāgaida, Tava svētlaime ir tuvu.

4 Ari visstiprākā krūze reiz saplīst
Tava sāncenša viltība drīz '-.būs

visiem redzama.
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Valzivs zīme

,4. Neatsakies no lielā darba, kas

Tevi gaida. Tu to godam veiksi!

2. Tu laimīgi izglābsies no lielām

briesmām.

3. Tu pazaudēsi un nekad vairs ne-

atradīsi zaudēto.

4. Tev būs drīz dzīres» Sagatavo
mielastu un liec galdā vīnu un

cepešus.
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Marta
blakusmēness:Foboss

Lāpa

l. ledegsies kara lāpa, Tava dzim-

3. Vai Tevi Ciņa sitīs Tev brūces,



ļjjļ ŠļMM

Kara vāles

zīme

3. Tavi sāncenSi uzbruks Tev, bet

Tu ar drosmi un spēlku tos visus

satrieksi.

2. Brutāls cilvēks pūlas ar liekuļotu
~

laipnību Tevi pievilt un pazudi-

nāt.4

3. Tu Strauji un neapsvērti ej uz

savu mērķi. Vāles trieciens, ko

Tu gribi dot, sadragās Tavu paša
laimi.

4. Ja esi lakta — stāvi mierā! Ja

esi Veseri — tad sit! Izmanto

vērīgi situāciju, tā Tu daudz ko

. panāksi dzīvē»
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