
 
 
 

 
 

Dārgo un lielisko, prognozes lasītāj! 
 

Apliecinu Tev cieņu, ka uzdrīkstējies iegūt šīs prognozes.  
To darīdams, Tu esi pieņēmis lēmumu dzīvot pilnasinīgi, pārdomāti un ar skatu nākotnē.  

Tu esi nolēmis izvēlēties apzinātas izvēles, nevis nejaušības, dzīvot ar nolūku, nevis tā 
trūkumu. Jau tas vien ir apsveicami daudz. Visu cieņu!  

Centos, lai Tavs gads būtu maksimāli atspoguļots un Tu nepalaistu garām svarīgāko. 
Lai Tev veiksmīgs 2019.gads! 

 
 
Superlaiki.lv prognozes ieguvumi 
 

• Visi svarīgākie datumi un laiki tiek aprēķināti ar K.Baņķa izstrādātajām Astrokartes 
(www.astrokarte.lv) prognožu metodēm tieši pēc Taviem norādītajiem dzimšanas 
datiem – tātad unikāls planētu stāvoklis! 
 

• Lielu nozīmi piešķiru ieteiktajiem datumiem un laikiem, kas ir īpaši atlasīti atbilstoši 
norādītajiem mērķiem. Tie ir Tavi gada Superlaiki! 

 
• Izpratne par valdošo astrofonu, lai saprastu, kurp virzās pasaule, kādus uzdevumus 

tā uzstāda, kāds ir lielāko planētu izvietojums un ko tas uzliek par pienākumu, ko 
sagaida un kam dod ceļavēju; Tu nevari iet pret lielo laika straumi – respektē to! 

 
 

 
 
 



 
 

• Gada ieguvums slēpjas starp veiksmes, attīstības un pienākumu, ierobežojumu 
izpratni 

 
• Palīgs Tava gada galveno izvirzāmo mērķu un vajadzību saskaņošanai; uzbūvē gada 

iespējamo scenāriju karkasu, sabalansējot savus mērķus ar astrofons globālo laika 
straumi. 

 
• Kuras dzīves sfēras būs Tava gada prioritātes, kur notiks galvenie notikumi; 

atrisinot šo sfēru jautājumus un sasniedzot tajos izvirzītos mērķus, Tu saņemsi planētu 
labvēlību un debesu atbalstu arī citu mērķu realizēšanai; prioritārās sfēras ir kā mazi 
cinīši, kurus gribot vai negribot nāksies respektēt, tādēļ nevelc garumā – ķeries klāt 
tūlīt pat!  

 
• Noteiksim gada 3 Dižčiks periodu iespējas tieši Tev: cik katrs no tiem ir labvēlīgs, 

kurš tieši no tiem ir problemātisks. 
 

• Labvēlīgos Astroveiksmes datumu atzīmēšanai – būtiskās dienas, kuras nepalaist 
garām – šajos laika periodos paveiktais tieši Tev sola lielus ieguvumus. 
 

• Uzzināsi Spēka dienas – likteni mainošos Astromaģijas laikus – esi savās labākajās 
izpausmēs un Tu uzsmaidīsi liktenim, kas vēlāk uzsmaidīs Tev pašam. 

 
• Attiecību svarīgākie datumi – sirdslietu risināšanai un attiecību/mīlas jautājumu 

pozitīvai aktivizēšanai. 
 

• Esam sarūpējuši arī brīdinājuma zīmes: kārdinājuma, provokāciju, zaudējumu 
bīstamības, attiecību samezglojuma datumus – šādu gada punktu (pazudinātājas 
Lilitas ietekme) laicīga zināšana palīdz sagatavoties un kontrolēt savu uzvedību, 
emocijas un attieksmi, kas palīdz dzīvi “noturēt rāmjos” un nepārkāpt liktens 
“sarkanās līnijas”. 

 
• Esam pievērsuši uzmanību arī personīgajiem Brieduma periodiem – varbūt tieši 
šogad visas dzīves centrālā ass ir viens no retajiem sūrā Saturna diktētajiem 
Pārdomu/Krīzes/Paguruma posmiem – kas ir nopietns pamats daudz ko citu atlikt 
malā un pievērsties šai kā galvenajai tēmai; tādi periodi dzīvē ir vien uz rokas 
pirkstiem saskaitāmi. 

 
• Līdzās Brieduma krīzēm ne mazāk svarīga ir arī noteikta Vecumposma cikliskā 

krīze – pateiksim vai trāpies arī uz tādu 8 jautājumu loku, kuriem iziet cauri visi 
cilvēki; Par krīzēm tās nosaucām, jo pareiza izpratne nes strauju attīstību, bet 
nenovērtēšana – dziļu vilšanos; Krīžu veidi: Meklējumu – Personības – “Maskas krīt” 
– Pusmūža – Sociālā – Karmiskā – “Otrā elpa” – Patiesā brīvība. 

 
• Un daudz citu individuālu prognožu. 

 
 
 



 
 
 
LAIKA JĒGA. TAVA IZVĒLE. PROGNOZES 
 
“Viss, kas ir dzimis vai ir radīts attiecīgajā momentā, iegūst šī laika momenta īpašības,” 
citāts no slavenā psihoanalītiķa K.G.Junga, kurš bija ļoti labi pazīstams ar astroloģiju.  
Ko tas nozīmē? To, ka planētu stāvoklis atspoguļo potenciālos notikumus, planētu 
mijiedarbība parāda vai valda harmonija, vai spriedze. Ar mūsu astro kalendāru palīdzību jau 
laikus var izsecināt vai konkrēts datums un laiks ir labvēlīgs iecerētai nodarbei. Vēl vairāk, 
brīdis, kad TIEK VEIKTA DARBĪBA (piemēram, reģistrēta laulība, dibināts uzņēmums, 
uzsāktas attiecības, slēgts līgums), piefiksējas/saglabājas/noseivojas kā izejas un balsta 
punkts uz visu minētās darbības mūžu. Proti, ja aizsāksi nelabvēlīgā laika sprīdī, iznākums, 
process būs nelabvēlīgs. Un otrādi, harmonisks un piemērots laiks radīs labvēlīgu rezultātu.  
 
Tā arī ir astromaģija, prasme atlasīt vislabākos Superlaikus katrai konkrētai nodarbei (kas 
derēs uzņēmumam var nederēt laulībai) un katram cilvēkam individuāli. Cilvēkiem ir 
paradums veikt pēc inerces darbības, kuras var arī nedarīt. Mazliet pamainot ieradumus, 
tādējādi atbrīvojas laiki kam patiesi svarīgākam un lielākam, lai mainītu savu dzīvi, piedotu 
tai īpašu veiksmes garšu.  
 
Zināt LAIKA GARU jeb ASTROFONU nozīmē zināt realitāti un nezaudēt kontroli pār 
situāciju. Visi zina, kas notiek, ja aizsapņojas pie auto stūres. Tieši tādas pašas iespējas 
iebraukt grāvī vai nokļūt katastrofā ir arī dzīvē, ja nevada savu laiku, bet plūst pa straumi. 
Ilūziju un iedomu sabrukums ir vieni no galvenajiem ciešanu cēloņiem.  
 
Superhoroskopi.lv prognozes izstrādājām tā, lai Tev pašam būtu iespēja atsijāt galveno domu 
kā zelta graudu no tām vīzijām, mērķiem un ieteikumiem, kurus piedāvājam kā gada 
svarīgākos. Esi reāls! Nav jēgas baidīties no tā, kas būs. Jo ātrāk izvērtēsi visu potenciālo 
briesmu risku, jo ātrāk apzināsi savas reālās iespējas un pieņemsi to kā izaicinājumu, jo 
lielākas iespējas Tev dabūt maksimālos 100% no Tev paredzētajām iespējām.  
 
Neko nedarot vari tikt pie paredzētā 1%. Šaubos, vai Tevi apmierinās minimums, ja vari ar 
minimālu piepūli sasniegt maksimālu rezultātu! 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Superhoroskopi.lv sniedzam pirmoreiz uzreiz visam gadam Veiksmīgās, Astromaģijas, 
Attiecību Superdienas, kā arī bīstamos periodus attiecībās un potenciālo zaudējumu datumus.  
Palīdzēsim Tev saprast, kāds būs gaidāms gads, iepazīstinām ar astrofonu un kādi ir 
svarīgākie gada uzdevumi, kādas ir nozīmīgākās tēmas un sfēras, pie kurām gada laikā būtu 
jāstrādā. Mēs Tev palīdzēsim izveidot maksimāli iegūstošas attiecības ar 2019.gadu! Tev 
nav jāuztver, ka gadam ir kaut ko Tev jānes, jādod, jāgarantē, ka Tev pienākas (neko 
nedarot). Nē! Tev ir jāveido attiecības ar šo gadu, jārīkojas, jāplāno, jāizvirza mērķi! Tieši 
process noteiks panākumus.  
 
Skaidrs gada plāns palīdzēs Tev izvairīties no izvēles mokām. Padomi Tev palīdzēs nepalaist 
garām iespējas. Viss pārējais ir atkarīgs tikai un vienīgi no Tevis paša.  
 
Neesi patērētājs – esi savas dzīves veidotājs un virzītājs!  
 
Ja neplānosi savu laiku, apstākļi, vide, citi cilvēki un pats laiks sāks pašplānot un noteikt 
Tavu dzīvi. Kļūsti pats par tām pārmaiņām, kuras pats gribi radīt. Pasaule sadodas rokās, lai 
palīdzētu entuziasma pilniem darītājiem. 
 
 

 
 
 

Un nekur nav jāskrien, un ne pēc kā nav jāsteidzas, 
ir tikai jājūt lietu ritms un jāatrod sevi pašu šais ritmos. 

/Imants Ziedonis/ 
 

 
 


