
Oziaragis 1951.07.18 
1952.02.15 

1958.07.17 
1959.02.14 

1965.07.17 
1966.02.14 

1972.07.1 
1973.02.1 

Vdndenis 1952.02.16 
1952.09.15 

1959.02.15 
1959.09.15 

1966.02.15 
1966.09.15 

1973.02.1 
1973.09.1 

Zuvys 1952.09.16 
1953.04.16 

1959.09.16 
1960.04.16 

1966.09.15 
1967.04.16 

1973.09.1 
1974.04.1 

ZODIAKO 
ZENKLAS 

Aviaas 

INTERVALAS 

1974.04.17 
1974.11.15 

1981.04,16 
1981.11.14 

1988.04.16 
1988.11.14 

1995.04,10 
1995.11.14 

Jautis 1974.11.16 
1975.06.16 

1981.11.15 
1982.06.15 

1988.11.15 
1989.06.15 

1995.11.IS 
1996.06.14 

Dvyniai 1975.06.17 
1976.01,15 

1982.06.16 
1983.01.14 

1989.06.16 
1990.01.14 

1996.06.1:̂  
1997.01,1-: 

Vezys 1976.01.16 
1976.08,15 

1983.01.15 
1983.08,15 

1990,01.15 
1990.08.15 

1997,01.h 
1997.08, l.> 

Liutas 1976.08.16 
1977.03.16 

1983.08.16 
1984.03.15 

1990.08.16 
1991.03.16 

1997.08.1(1 
1998.03.16 

Merge Ie 1977.03.17 
1977.10.15 

1984.03.16 
1984.10.15 

1991.03.17 
1991.10.15 

1998.03,17 
1998.10.1.-̂  

Svarstykles 1977.10.16 
1978.05.16 

1984.10.16 
1985.05.16 

1991.10.16 
1992.05.15 

1998.10,1'̂  
1999.05. U 

Skorpionas 1978.05.17 
1978.12.15 

1985.05.17 
1985.12.15 

1992.05.16 
1992.12.14 

1999.05. 
1999,12. 

Saulys 1978.12.16 
1979,07.16 

1985.12.16 
1986.07.16 

1992.12.15 
1993.07.15 

1999.12.1-̂  
2000.07, i:̂  

Oziaragis 1979.07.17 
1980.02,14 

1986,07.17 
1987.02.14 

1993.07,16 
1994.02.13 

2000.07,16 
2001.02.1/ 
2001.02.1̂  
2001.09,1 ' 

X̂ndenis 1980.02,15 
1980.09.14 

1987.02.15 
1987.09.15 

1994.02.14 
1994.09.14 

Zu\7S 1980.09.15 
1981.04.15 

1987.09,16 
1988.04.15 

1994.09.15 
1995.04.15 

2001.09. H 
2002.04.1 ^ 
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BALTASIS MENULISAVINE 
foks zmogus sugeba nusibrezti aiskius tikslus ir kryptingai to siekti. 

ggate valingas ir visuomet mokate apginti ne tik savo nuomon?. bet 
ir pagelbeti kitiems. Jus lyderis is prigimties, sugebantis vadovauti 
Icolektyvui, neperzengdamas morales normij, kadangi tikslo siekiate 
vardan tikslo tuo [kvepiate ir kitus zmones, kurie dr̂ siai eina paskui 
jus, fiss pasitiki jumis ir zavisi rodomu entuziazmu. Net sudetingose 
situacijose sugebate islikti optimistas, visuomet regintis svieŝ i. tunelio 
gale. Didziulis pasitikejimas savo Jegomis - tai karminiij nuopelnii 
pasekme, 

Siame gyvenime butinai puoselekite minetas savybes ir tuo 
pasinaudokite. Visuomet eikites kaip riteris Arturas, kovojantis vardan 
tiesos. Toks Jusij elgesys gaii trikdyti priesininkus ir paSalinti galbut 
net ne[veikiamas kliutis. Tikslas, optimizmas, energija, lyderiavimas, 
sugebejimas valdyti situacijq. - tai pagrindines savybes, padesiandios 
sekmingai nugyventi si gyvenimq,. Uz JUSH aplinkiniai turi jaustis saugUs 
lyg uz muro sienos. 

BALTASIS MENULIS JAUTYJE 
Tai stabilaus, prieraisaus ir ramaus zmogaus karma, kurj. traukia zeme. 

gamtos grozis, pastovumas. Jus visuomet ieskosite tokio gyvenime budo, 
kuris suteiktii ne tik dvasios pusiausvyrq_. bet ir uztikrintq. materialin[ 
pagrind̂ . Nuosavas namas, daug augmenijos, puikus sodas, artimas ir 
iStikimas partneris, solidzios pajamos - viso to Jums tikrai reikes. JUs 
tai turesite. Tiesiog niekas neateina is karto, todel galbUt graziausius 
savo gyvenirao metus Jiis paaukosite sunkiam darbui, kad viŝ . tai 
turetumete. Labai svarbu Jums yra ir tai, kad rastumete giminingq, siel̂  
•̂ tikim̂  partner[ ir kartu su juo galetumete [gyvendinti slapciausius 
ônis. Didziules kompanijos, vakareliai JiXsi[ netraukia. Jums daug 

stnagiau praleisti vakarus ir savaitgalius savo susikurtoje kerteleje, 
^ jauki aplinka, keletas atsidavusiî  ir mylinciij naminiij gyvuneliii. 
*̂ yvenimas bus ilgas ir Jus4 laukia rami, pasiturinti senatve. taciau, kad 
J'*ŝ  tai turetumete, reikes deti maksimaliai pastangq jau nuo jaunq dienî . 
^̂ Praleiskite to laiko ir isnaudokite visas galimybes, kad darbstumas, 
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pareigingumas, kantrybe atnestij gyvenimiskas dovanas kaip atlyg[ y^.^ 
pasiaukojanti darbq,. 

BALTASIS MENULIS DVYNIUOSE 

Gerosios Jusî  savybes yra noras mokytis, tobuleti, kaupti informaciiê  
bendrauti, pazinti pasauli. Turite igimtq, imunitet̂  likimo smQgiams i, 
sudetingoms situacijoms. Tbdel sugebate atskirti bloginuo gerio, visuou K i 
judate progreso lik. Siame gyvenime jums labai svarbu siekti mokslo i, 
karjeros aukstumij,, o tai padaryti nebus labai sunku, nes karmine patirii, 
veda jus siuo keliu. Asmeninei iaimei galbut neskirsite tiek demesio kick 
darbui ar karjerai. Tiesiog manysite, kad tai turi susitvarkyti kazkaip 
savaime arba vis bandysite atideti „geresniems'' laikams. Jus esate is 
tu zmonii4, kurie visuomet kazkuo uzsiem?. Didziul? atgaiv̂  visuoiiici 
jausite budamas gryname ore ir Jusu î l̂voje visuomet knibzdcs 
ivairiausi planai. projektai, tik ne visuomet pavyks juos [gyvendinii. 
Apm̂stymams skirsite isties labai daug laiko. Daugelis niekada taip ii 
nesuzinos, kas dedasi Jusq. galvoje. Tai tai'si atskiras pasaulis, atskiruis 
nuo to materialiojo, kurio per daug nesureiksminate. Ryskiausios Dvyniu 
salys - Arraenija, Graikija, J/W, Kipras. 

BALTASIS MENULIS VEZYJE 

Jums didziausia atgaiva ir turtas - JUSLJ Seima ir artimi zmouĉ. 
Praejusiuose gyvenimuose issiugdete tokias savybes kaip mcilc. 
jautrumas, istikimybe, prieraisumas. Jiis visuomet puoselesite seimô  
vertybes ir gerbsite protevi4 atminim̂ . Siame gyvenime ieskosiic 
dvasines atgaivos gamtoje ir ramioje seimynineje aplinkoje. Visatla 
sieksite taikos ir harmonijos. Tiesiog Jums labai svarbu jausti. kaJ 
esate reikalingas ir gaiite pasitarnauti mylimit zmoniij naudai. JuiH"^ 
nesvetimas ir grozio suvokimas, todel visuomet rupinates savo isvaiztl̂ -̂
namii interjeru, tinkamai parenkate spalvas ir kitus interjero elemenui> 
Jaukus namai Jums tiesiog butinybe. Labai svarbus ir santykis su viŝ î ' 
geimos nariais ir giminaiciais. Is prigimties esate pareigingas zmo;_Hi>-
nuolal besirupinanlis artimqjq gerove. Sekminga vaikij ateitis 1̂ ''' 
pajusti, kad gyvenate ne veitui. Sirdies gilumoje visuomet biisite jauu"̂  
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pazeidziamas. Atgaiv̂  suteiks medilavimas prie vandens. Ryskiausia 
ŷ îo salis - Lietuva. 

BALIASIS MENULIS LIUTE 

ai karaliskas zenklas, kurio planeta - Saule suteikia tokiam zmogui 
spinduliavimo tiesiogine to zodzio prasme. Praejusiuose gyvenimuose 
toks zmogus turejo valdzî . ger̂  materialin̂  padet[ ir autoritet̂ . Siame 
gyvenime taip pat yra noras biiti oriu ir gerbiamu zmogumi, turinciu 
û ikrint̂  padeti visuomeneje. Jus traukia ivairus renginiai, vakareliai, 
teatras, kinas, sportas. visuomet norisi buti demesio centre. Jus 
nemegstate vienatves. Pinigai reikalingi ne del piniĝ . o tam, kad galima 
butujuos leisti ir gyventi gana [domu gyvenim̂ . Prabanga Jus laip pat 
traukia, nes tai suvokiate kaip butinybt? ir suprantate tikriut̂ daiktu verti?. 
Nenuostabu, kad domites antikvariniais daiktais ir kolekcionuojate 
paveikstus ar monetas. Tiesiog tai praeito gyvenimo patirtis, leidzianti 
priarteti prie istakq. Kartais Jus nesuvoksite, kodel Jusu nesupranta kiti, 
bet tai bus ne taip ir svarbu. Tiek darbe, tiek seimoje biisite lyderis ir 
Jus mylintiems zmonems visuomet busite dosnus. Niekuomet nepak̂ site 
melo ir neatleisite isdavystes. X̂ ikams biisite reiklus, bet tai netrukdys 
juos palepinti. Daugeliui atrodysite tikras semes kudikis ir tik Jus vienas 
zinosite tikr̂ q, viso to kain̂ . Ryskiausios Liuto salys - Ispanija, Italija, 
Prancuzija. 

BALTASIS MENULIS MERGELEJE 

Didziausi Jusu privalumai - svara. gaiva, pareigingumas ir noras 
gyventi sveik̂  gyvenim̂ . Karmine patirtis leidzia pazinti vaistazoliu 
gydom̂sias galias, suvokti ilgaamziskumo pasiaptis. Jus traukia gamta, 
todel noras gyventi kaime gali buti labai stiprus. Tiesiog visuomet 
Qoresite visk̂  daryti savo rankomis ir dziaugtis pasiektais rezultatais. 
'̂ •̂U nuo mazumes noresite laikyti koki nors naming gyvun̂  ir suvoksite 
'̂ okiq. naudq, gali suteikti toks rysys. Labiau nei kiti suprasite gyviinu 
skleidziamq, gydom̂ ^ gali^. Is prigimties esate puikus pedagogas ir 
PSichologas. Jums nesvetimos kitu zmoniu problemos ir visuomet 
^̂ n̂gsites padeti bent geru zodziu ar patarimu. Kad biitumete laimingas 
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Jums tiesiog reil<alingas sklypelis zemes, nedidelis namelis ir saugi ĥj 
rami aplinlta. (iaiite susidometi geliij arba vaistazoliij. auginimu. Siain̂  
gyvenime Jus visuomet trauks grozis, susiĵ s su zemes stichija. Tik sa\(j 
namu aplinkoje jausites saugiai ir laisvai. Ryskiausios Mergeles zenkli, 
salys " Prancuzija, Japonija, Latvija. 

BALTASIS MENULIS SVARSTYKLESE 

Jiis pasizymite prigimtine elegancija, diplomatija ir mokate apcu, 
astrius kampus. Karminis [dirbis suteikia santiirumo, sugebejiniy 
tvarkytis ir ieskoti ramaus gyvenimo. Niekuomet neskubate ir gciai 
apgalvojate kiekvien̂  gyvenimisk̂  situacijq.. Jus labai nemegstate 
spaudimo, kontliktiniu sprendimo biidi4, arogancijos ir puikybes, 
Tiesiog visur ir visuomet ieskosite tiesos Ir harmonijos. Teisingunio 
jausmas yra Jums tiesiog [gimtas. Galetumete tapti puikiu teiseju. Jus 
domesites visuomeniniais rysiais, politika, todel tiktu diplomaU) ar 
valstybes tamautojo profesija. Puikios manieros. [statymu ismanyuKis, 
mokejimas bendrauti- lankstumas ir komunikabilumas gali suteikti saiisa 
padaryti stulbinancî  karjerî . Gyvenimas kaime - ne Jums. Jus traukia 
didziuliai miestai, dangoraiziai. Jus sauganti stichija yra oras, todel 
gyvenimas daugiabucio namo virsutiniuose aukstuose yra kaip tik Jums. 
Atostogaukite kalnuose. Svarbiausia yra netapti tik [statymii vykdyÛ ju. 
pasistenkite buti ir to [statymo kUreju, suprasdamas ir likdamas asmenisku' 
atsakingas. Kai kam gaiite atrodyti pernelyg saltas ar bejausmis, l̂ î 
taip nera. Tiesiog nesate prates demonstruoti savo jausmu. Ryskiausios 
Svarstykles salys -Austrija, Sveicarija, Anglija. 

BALTASIS MENULIS SKORPIONE 

Jusii siela praeituose gyvenimuose yra patyrusi daugyb̂  isbandynuj-
sukretimu ir net akistatij su mirtimi, taciau visuomet buvo pasieki'* 
pergale. Siame gyvenime karmine patirtis suteikia didziul? isminti i' 
nuojaut̂  kaip sekmingai [veikti net pacias sudetingiausias gyvenimisk̂ i-
situacijas. Jus turite didziul̂  apsauĝ dvasiniame lygmenyje ir visuom'-'̂  
isbandymii metu jq. pajuntate. Kaip niekas kitas suvokiate amzinyb̂ '̂  
ŝ yok̂ . Dvasines isminties klodai Jums taip pat zinomi. Tereikia '̂'̂  
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tiek pastangu ir suvoksite egzistencijos pasiaptis. Tai baltojo mago 
ĵ n̂ia- gaiite tapti arba puikiu dvasininku, arba tiesiog aiskiaregiu, 
gygebanciu padeti ne vienam zmogui. Gal pajusite globalius jvykius 
ir numatysite baigt[. Jeigu pasirinktumete kitokt gyvenimo keliq̂  
gaiite tapti puikiu verslininku. visuomenes veikeju ar uzsiimti veikia, 
pareikalausiancia nuolatines rizikos, greitij sprendimu budi|. Zinios jums 
ateina tarsi is niekur. o pinigai plaukia [ Jusu ŝ skait̂ nezinia uz k̂ . Tai Jusu 
praeitu gyvenimij karminis [darbis ir atlygis uz jau praejusiu gyvenimu 
nuopelnus. Ryskiausios Skorpiono salys - Palestina, \fengrija. 

BALTASIS MENULIS SAULYJE 

Optimizmas, nenuilstantis noras dalyvauti visur. kur tik [manoma 
- Jusu gyvenimo budas. Net is prigimties Jus esate sportiskas ir 
aktyvus zmogus. Jus traukia istorija, archeologija, geologija. Norite 
keliaud. Darbas ir gyvenimo bQdas visuomet susiĵ s su kelionemis ir 
daznais persikraustymais, seslus gyvenimas ne jums. Nors esate siek 
tiek padraika, gyvenimas su Jumis nebus nuobodus. Gali buti, kad 
bandysite save atrasti vienoje srityje, o jei tai nepasiseks gaiite bandyti 
atrasti save dvasinio tobulejimo kelyje. Jus domins ivairiausios religijos, 
senosios kultQros, zaves ir vilios netradiciniai kovu menai, zinomi tik 
isrinktiesiems. Siame gyvenime bus labai svarbu uzsitarnauti aplinkiniu 
pagarb̂  ir atrasti tikrai savo pasaukim̂ . Savo jaunatviskumo, entuziazmo 
ir fizinio aktyvumo neprarasite iki gilios senaLves. Tiesiog esate is tu, 
kurie grcitai nesensta. Svarbu, kad sekmingai tuo pasinaudotumete ir 
padarytumete savo gyvenim̂  prasminĝ  o ne tik kupin*̂  nuotykiu- Bet 
kokiu atveju visuomet isliksite jaunatviSkas ir zavus. Ryskiausios saulio 
Salys - Australija, Meksika. 

BALTASIS MENULIS OZIARAGYJE 

Gali buti, kad praejusiuose gyvenimuose karmini [dirb[ sukaupete 
Ŝdydamas discipline, ar estetiskq̂  gyvenimo biid̂ . Tai vienisiaus, 
l̂enuolio ar filosofo karma. Prioritetq. suteikiate dvasinems vertybems. 
lame gyvenime nebutina atsiriboti nuo pasaulio, tiesiog gaiite pritaikyti 
n̂iinî  patirti, ar igimtas disciplinuoto zmogaus gyvenimo biidas 
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padetq siekti uzsibrezto tikslo. Jums labai svarbu moketi pabQti vienam. 
medituoti, susikaupti ir aiskiai suvokti, ko tiki*ai norite i§ gyvenimo 
Kelkite sau svarbius uzdavinius ir nepalikite vietos nieko neveikimui 
Siame gyvenime turite igimt̂  imunitet̂  alkoholiui, narkotikams. 
antidepresantams. Jusit organizmas tiesiog savaime tam priesinasi, 
Tikrasis Jusu prabudimas arba nusvitimas gali ivykti antroje gyvenimo 
puseje, tarsi karmine patirtis leistu atsiskleisti tikriesiems Jusij talentam̂  
Gaiite pastebeti, kad turite isskirtini potrauki mincralu pasauliui, juni> 
gali atsiverti nettikctinos zinios apie akmenis, brangakmenius ir t;;j 
galetumete kazkaip susieti su savo veikia ar net paskirti tam gyveniniu 
ir Sioje srityje puoseleti sekminga versl̂ . Ryskiausios Oziaragio sah, 
- Estija, Tibetas. 

BALTASIS MENULIS VANDENYJE 

Siame gyvenime Jums bus labai svarbi laisve, tiek fizine, tiek emocin̂  
Jus visuomet noresite veikti savarankiskai ir bandysite numatyti keli-. 
ejimus [ prieki- Kitiems zmonems gaiite sudaryti keistuolio ivai/cii 
nes esate originalus ir nesilaikote pripazintii elgesio ar etikos nornu.i 
Rengiates Jus taip pat savitai, nes diktuojate mad̂ . Tai talentinĝ i 
mokslininku ir nepripazintq geniju karma. Taciau nereiskia, kad JCis 
nejudate pirmyn. Gali nutikti taip, kad tapsite neregetai garsus irzinomas 
zmogus, kadangi is prigimties nesate vienisius ir aplink Jus visuonici 
bruzda bendrajninciai, bendrazygiai ar siaip simpatizuojantys Jm\^ 
zmones. Kadangi esate lankstus ir patiklus, pasistenkite, kad Jusii idciu 
nepavogtu kiti! Sutarti su savimi jums daug svarbiau nei su kitais, todci 
visuomet gilinsites [ savQs pazinimo pasiaptis tol, kol atrasite rysj >LI 
savo dvasiniu pasauliu. Tai pades aiskiai suvokti savo paskirti ir tinkamai 
pasirinkti tikslus. Gebejimas neprisiristi prie daikt̂ , zmonî  ar \procin 
pades judeti tinkama ir aiskia kryptimi zinoma tik Jums vienam. 
nuoiat ieskosite atsinaujinimo, atsiversite naujoms idejoms. Tik iabai 
svarbu neprarasti rysio su zmonemis, neatsiriboii nuo mylindiu zmoni'v 
Ryskiausios \̂ ndenio salys - Rusija. Norvegija. 
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BALTASIS MENULIS ZUVYSE 
gviesioji Jusij sielos karmine puse yra geris, gailestingumas, 

jjesavanaudiska meile. Tokiu biidu esate pasiruoŝ s padeti likimo 
nuskriaustiems zmonems, jau nekalbant apie artimus. Gali buti, kad 
praejusiuose gyvenimuose puoselejotc dvasingumq. ir tikejim^ gerio 
pergale pries blogi. Is esmes galetumete bQti zmogus. apdovanotas 
aigkiaregystes dovana ir dvasiniu tiesu pazinimu. Bandykite [ pasauli 
v̂elgti ne pavirsutiniskai, o giliu ir svarbiu pazinimo zvilgsniu. Karmine 

patirtis atvers Jums neaprepiamas zinias apie Visatos pasiaptis. Kad taip 
[vyktu labai svarbu medituoti ir ieskoti dvasinio mokytojo pagalbos. 
Bsigryninimui reikia atrasti dvasinio tobulejimo kelî _ ir atgaivinti 
karmin? isminti. Jums budingas grozio suvokimas, turite puiku skoni, 
suprantate menq, esate mados zinovas. Labai sekmingai gaiite atsikleisti 
visose siose srityse. Poilsiaukite ir medituokite grazioje, harmoningoje 
aplinkoje. Mmdens stichija Jus saugo, todel dazniau bukite prie vandens. 
Domekites malda, mantromis, meditacija - tai pades atgauti jegas. Is 
prigimties esate aiskiaregys ar astrologas bei sugebate isklausyti gausyb? 
iSpazinciij kaip kunigas. Visi Jums patiki net slapciausius dalykus. 
Nepiknaudziaukite tuo. Esate jautrus. bet nepalauziamas. Ryskiausios 
Zuvu salys - Izraelis, Nepalas. 


