Gimimo data: 1998 m. rugpjūčio 16 d.
Mergaitė Gėlytė, moteris

Gimimo laikas: 06:14

Zodiako ženklas: Liūtas

Gimimo vieta: Vilnius, Lietuva

Vaiko atsiradimas pasaulyje – pats tikriausias džiaugsmas, kurį gali temdyti tik baimė dėl vaiko
ateities. Šis asmeninis horoskopas padės jums įveikti galimus sunkumus, vystantis vaikui, papasakos
apie charakterio ypatybes, talentus ir temperamentus. Turėdami šį horoskopą, suvoksite, kaip auklėti
ir dirbti su vaiku, kas jam būtų įdomu šiame gyvenime, konkretūs mokslai būtų naudingi, o užaugęs
jis pasitikėtų savimi.
Užtikrinkite savo vaikui gražią ateitį ir negaiškite laiko spėlionėms, kam jis yra tinkamas. Asmeninis
vaiko horoskopas atsakys į daugelį jums kylančių klausimų.
BENDRAS VAIKO CHARAKTERIO IR TEMPERAMENTO APIBŪDINIMAS
Nuo vaiko charakterio ir temperamento priklauso, kokį bendravimo kelią Jums
pasirinkti, kad pelnytumėte jo pasitikėjimą, sulauktumėte teigiamų rezultatų jo
auklėjimo bei mokymo srityse. Mūsų pateikti apibūdinimai ir pastebėjimai ne
tik atskleis esmines charakterio savybes, į kurias tėvai turėtų atkreipti ypatingą
dėmesį, bet taip pat sulauksite vertingų patarimų bei pasiūlymų.

Jūsų vaiko charakteris ir temperamentas

Ascendentas MERGELĖJE
Šiuo amžiaus periodu Jūsų vaikas tampa protingesnis, rimtesnis, praktiškesnis ir veiklesnis. Ji gerai
mokosi, net jei ir mokomas dalykas jai neįdomus: reikia, vadinasi, reikia. Analitinis mąstymas,
nuovokumas ir enciklopedinė atmintis, mokėjimas tinkamai organizuoti savo mokymosi procesą –
visa tai labai padeda šiam vaikui būti pirmūnų tarpe. Gerai būtų sudominti dukrą kūrybine veikla,
kuri reikalautų fantazijos, vaizduotės, nestandartinio požiūrio į situaciją – jai trūksta šių sugebėjimų,
o nauji pomėgiai padėtų išspręsti dalį problemų. Viską, ko imasi Jūsų dukra, stengiasi atlikti
kokybiškai, savo triūso rezultatams yra labai reikli. Jai greitai pavyksta įsisavinti ir išmokti rankų
darbus (siuvinėjimas, mezgimas) bei kt. darbus, kuriems reikalingas vikrumas.
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Visuomeninėje aplinkoje mergaitė elgiasi santūriai, tačiau artimųjų rate yra bendraujanti ir atvira.
Nesiekia lyderiauti, pasitenkina antraeiliu vaidmeniu. Atsakingas požiūris į savo pareigas.
Bendravime su bendraklasiais šiam vaikui gali kilti problemų dėl polinkio kritikuoti ir sarkazmo. Jai
nekyla noras keisti pasaulio, gana lengvai prisiderina prie supančios aplinkos realybės. Jūsų
augančiai mergaitei gali būti nesuprantamos kitų žmonių stiprios emocinės reakcijos, jausmų
demonstravimą ji laiko kvailyste. Mokykite ją aplinkinius vertinti ne tik pagal jų protą. Žinoma,
intelekto svarbos nereiktų pamiršti, tačiau visgi Jūsų vaikui reikia išmokti matyti ir emocinę bei
dvasinę pasaulio pusę.
Penkioliktaisiais gyvenimo metais Jūsų dukros intelektas auga, didėja susidomėjimas mokslais,
atsiranda noras užsiimti moksliniais tyrinėjimais. Skatinkite šį susidomėjimą, pasistenkite sukurti
šiam pomėgiui palankias sąlygas, tačiau nepamirškite ir jos sveikatos bei fizinės būklės, vystykite ne
tik protinius, bet ir fizinius gabumus.
VAIKO EMOCINIO PASAULIO, TALENTŲ IR GABUMŲ APIBŪDINIMAS
Planetų padėtis tam tikrame horoskopo Zodiako ženkle arba Astrologiniame
būste simbolizuoja potencialą, kuris slypi vaike. Šiame skyriuje sužinosite
kokiu būdu šis potencialas atsiskleis ir kokiose gyvenimo sferose galima jį
realizuoti.

Santykiai su aplinka. Aspektai
MĖNULIS I-ame astrologiniame būste
Mėnulis I-ame astrologiniame būste suteikia charakteriui svajingumą ir intuiciją. Šiame gyvenimo
tarpsnyje mergaitė įsisavina socialinės elgsenos normas, o tai gali pasirodyti sudėtinga užduotis ne tik
jai, bet ir Jums. Saugumo troškimas ir noras būti apsaugotai nuo pavojų, kurie gyvena jos
vaizduotėje, gali paversti Jūsų dukrą perdėtai atsargia ir nepasitikinčia savimi. Jums reikia pasistengti
padrąsinti vaiką, įtikinti jį, jog vidinės baimės ir pavojai neturi nieko bendra su realybe. Dauguma jos
baimių yra išgalvotos, be to, pavojų ji mato ne kokiame nors konkrečiame žmoguje, o bendrame
įvardyje „Jie“: „Jie stipresni už mane, jie nuskriaus mane, jie atims tai, kas man brangiausia“. Šiuo
pereinamuoju, sudėtingu jai periodu reikalinga rami, jauki šeimyninė atmosfera; geri, patikimi
santykiai su mama ir kitais šeimos nariais. Tuo metu Jūs galite pastebėti dažnas jos nuotaikų kaitas,
ašaras be priežasties, nelogiškus poelgius.
Nežiūrint į tai, mergaitės nepavadinsi tylene. Ji pakankamai aktyvi, bet ne kovinga, bendraujanti, bet
tik „artimų sielai žmonių‘ rate, nesąmoningai prisitaiko prie kitų žmonių ir aplinkybių, sugeba
pajausti aplinkinių emocines būsenas. Galbūt, šiuo periodu Jūsų dukra susižavės poezija, pamėgs
tapyti paveikslus švelniais pastelinių atspalvių akvareliniais dažais. Tai gali būti puiki išeitis išliejant
mėnulio energiją. Jūsų vaiko aprangoje, turbūt, vyrauja ramūs atspalviai, minkšti ir švelnūs audiniai,
tačiau visam gyvenimui išliks jos silpnybė pižamoms ir patogiems naminiams rūbams.
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Gabumai. Planetų padėtis Zodiako ženkluose

SAULĖ LIŪTE
Paauglystėje ypač išryškėja Jūsų vaiko charakteris. Saulė Liūto ženkle suteikia savo vertės
suvokimą, pagarbą sau. Mergaitė nuoširdžiai tiki, jog yra verta ne tik savo šeimos narių
susižavėjimo, bet ir visų ją supančių žmonių. Mėgsta linksmintis, šeimynines šventes ir kt.
pasilinksminimus, kuomet turi galimybę atkreipti į save dėmesį. Jos džiugesys užkrečia aplinkinius
pakilia nuotaika. Savo buvimu į šventes (ir net oficialias) ji įneša jaukumo, sukuria draugišką ir šiltą
atmosferą. Dėmesys ir meilė ilgam jai suteikia gerą savijautą ir nuotaiką. Ji su malonumu lankosi
įvairiausiuose renginiuose – koncertuose, paraduose, mėgiamų artistų pasirodymuose, šou
projektuose – visa tai ją džiugina ir suteikia energijos. Todėl pasistenkite suteikti galimybę savo
dukrai kuo dažniau išeiti „pasižmonėti“. Vyresniame amžiuje ji pati noriai pirks bilietus į
laisvalaikio renginius. Nereikėtų jos stabdyti ar apriboti, net jei Jums meno bei pramogų pasaulis
visiškai svetimas ir nesuprantamas.
Jūsų mergaitė nori turėti viską, kas geriausia ir nedviprasmiškai apie tai užsimena savo tėvams.
Jums gali tekti pirkti brangius rūbus ir batus vien todėl, kad Jūsų vaikas nevilkės ir neavės pigių ar
nenaujų rūbų bei batų. Seni arba pigūs daiktai žemina jos orumą ir jai gėda taip pasirodyti savo
draugėms ar aplinkiniams.
Ji labai jautriai reaguoja į savo draugų nuomonę. Mergaitei svarbu kaip ji atrodo kitų žmonių akyse.
Daugelis jos poelgių yra sąlygojami aplinkinių. Ji atvirai reiškia savo nuomonę, požiūrį, nuoširdi ir
draugiška, tačiau labai bijo pašaipų. Patekusi į juokingą ar nemalonią situaciją ilgai graužiasi dėl
savo patirtos gėdos. Tokiu atveju, tėvai turėtų pasistengti palengvinti vaiko išgyvenimus, patarti,
paguosti, padrąsinti. Nėra nieko graudžiau, kaip matyti bailų, savęs negerbiantį Liūtą. Todėl
pasistenkite palaikyti savo vaiką sunkiomis minutėmis, būkite šalia.
Mokykloje Jūsų dukra nori būti pastebima. Ji stengiasi visur pirmauti. Jai svarbios ne įgyjamos
žinios, bet galimybė parodyti save, atkreipti aplinkinių dėmesį. Todėl labai svarbu, kad tėvai padėtų
jai ruošti pamokas pradinėse klasėse, skatintų ir nuolatos girtų dėl įvairių, kad ir nelabai didelių,
pasiekimų. Tuomet vyresnėse klasėse ji pati didžiuosis savo pasiekimais, tikėdamasi užsitarnauto
atpildo.
MERKURIJUS MERGELĖJE
Šiuo periodu Jūsų mergaitė skirs ypač didelį dėmesį asmeninei higienai, savo išorei, tvarkai ne tik
savo kambaryje, bet ir visame gyvenamajame būste. Jeigu norite, kad namuose viešpatautų taika ir
ramybė, tuomet paskirstykite visiems šeimos nariams pareigas namų ruošoje. Jūsų vaikas
entuziastingai ir mielai priims visus įsipareigojimus ir aktyviai bei sąžiningai juos atliks, bet to
paties ji reikalaus ir iš kitų. Mokykloje, ko gero, ji bus paskiriama atlikti seniūnės pareigas, nes
pasižymi pareigingumu ir disciplinuotumu. Palaikyti tvarką ir švarą klasėje, žymėti klasės draugų
pamokų lankomumą – tai jos stichija.
Gali atsiskleisti jos intelektualiniai gabumai, meilė skaičiams – matematikai, fizikai. Jai patinka
viską analizuoti ir tvarkingai sudėlioti į lentynas. Rekomenduojama aprūpinti ją papildoma šios
srities literatūra, kad ji galėtų papildyti savo žinias. Didelė tikimybė, kad ji labai susidomės
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biologija, botanika, zoologija. Jai artima ir medicina, nes visą gyvenimą jai bus aktualios ir įdomios
sveikatos, higienos, gamtos temos. Skirtingai nei kiti vaikai, ji ne itin domisi madingais ir naujais
daiktais. Jai labai svarbu, kad jos apranga būtų tvarkinga ir švari. Todėl išleisdami ją į mokyklą,
pasistenkite kruopščiai išlyginti jos rūbus, nes galite užsitraukti nemalonę. O geriausia būtų, kad ji
tai darytų pati.
Šiuo gyvenimo periodu didelio susidomėjimo priešinga lytimi ji neparodys. Viskam savas laikas.
Dabar jai kur kas svarbiau tyrinėti ir pažinti supantį pasaulį, mokytis mokykloje, užsiimti kokia nors
tyrinėjama veikla, kažką planuoti, organizuoti. Ji iš tų, kuri aktyviai dalyvauja mokyklos mokslinės
bendruomenės veikloje. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad ir jai reikia poilsio. Todėl atidžiai stebėkite,
kad ji nepervargtų ir teisingai maitintųsi. Patartina ją įtraukti į kokia nors sporto šaką.
VENERA LIŪTE
Mergaitei patinka suaugusios moters vaidmuo. Ji mėgsta dabintis, puoštis, stengiasi atrodyti ryškiai
ir efektyviai, moka atkreipti į save dėmesį. Simpatiją patikusiam jaunuoliui rodo atvirai, neslepia
jausmų, trokšta ilgalaikių ir tvirtų santykių. Poroje atsiskleidžia lyderiškos savybės, linkusi
dominuoti, tačiau tuo pačiu apgaubia savo draugą šiluma ir švelnumu. Santykiuose negali pakęsti
bet kokio neaiškumo, nesusipratimų ir dvilypumo. Jūsų dukra nelinkusi paklusti tėvų nuomonei,
meilės srityje yra savarankiška ir ryžtinga.
MARSAS JAUTYJE
Jūsų dukrai patinka neskubantys, ramūs jaunuoliai, kurie gali suteikti materialinį komfortą ir
saugumą. Ji tinkamai įvertins žmonių darbštumą ir atkaklumą, sugebėjimą bet kokioje veikloje
pasiekti materialų, konkretų rezultatą. Atliekant darbą ar siekiant užsibrėžtų tikslų, Jūsų dukros
charakteryje atsiskleidžia užsispyrimas. Jai svarbu, kad darbuotis galėtų savarankiškai, nemėgsta
bendradarbiauti su kitais. Ji neskubanti, nelinkusi rizikuoti, mėgsta daryti tai, ką gerai moka ir kas
gerai gaunasi. Galimas susidomėjimas rankdarbiais, ypač siuvinėjimu.
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