Ģimenes koku stādīšana
Skaista tradīcija ir katram ģimenes loceklim iestādīt savu koku un vērot, kā gadu no
gada tas iesakņojas un aug. Koka īpašnieks var šad un tad pie sava auga nobildēties,
salīdzinot, cik kurā gadā bijis liels koks un kāds pats izskatījies. Kuru koku katram
ģimenes loceklim stādīt? Der jebkurš, kas pašam vislabāk patīk, taču izvēlei var
izmantot arī Koku horoskopu.
Koku horoskops
BĒRZS
23.jūnijs - 24.jūnijs;
12.decembris – 20.decembris.
Bērza dzīvē dzimušajiem piemīt laba humora izjūta, viņi ir patīkami sarunu biedri.
Bērzam nesaprotama ir ārišķība, viņš ir vienkāršs, enerģisks cilvēks.
ĀBELE
22.decembris - 1.janvāris,
25.jūnijs – 4.jūlijs.
Ābele mīlestībā ir uzticīga sava mīļotajam līdz pat kapa malai. Dāsna, patīkama,
izpalīdzīga, reizēm naiva. Dažkārt Ābele nevajadzīgi uzņemas citu problēmas.
VĪKSNA
12.janvāris - 24.janvāris;
15.jūlijs – 25.jūlijs.
Vīksna ir liela slaida un interesanta. Uz ielas sievieti Vīksnu nevar nepamanīt. Arī
vīrieši - ir izskatīgi, žēl, ka viņos nav nekā no donžuāna - viņi noteikti gūtu
panākumus. Vīksna ne pārāk pievērš uzmanību savam izskatam un apģērbam, bieži
nevar šķirties no veca svītera. Vīksna nav pārāk prasīga un dzīvi nesarežģī. Viņai
raksturīgs mierīgums un līdzsvarotība. Miers - tā ir viņas raksturīgākā īpašība. Bet
moralizēšana - visnepieciešamākā iezīme. Vīksna ir tieša un atklāta, vairāk nekā
pārējie pārdzīvo vilšanos. Spējīga darīt daudz laba saviem tuviniekiem. Jūtās kaislīga.
Ja viņa atradīs sev piemērotu partneri, noteikti panāks, ka mīlestība būs ilga. Vīksna
vēlas valdīt un nemīl pakļauties. Spēj būt izcili uzticīga. Vīksnai piemīt humora izjūta,
un tieši tā viņu paglābj vilšanās mirkļos. Viņas veselība ir diezgan trausla. Vīksnas
dzīve būs tieši tāda, kādu viņa pati to veidos.
VĪĢE
14.jūnijs - 22.jūnijs;
12.decembris – 20.decembris.
Ne visur un ar visiem Vīģe jūtas labi. Viņai nepieciešams maigums un rūpes par sevi,
jo – sliktos apstākļos tā nokalst. Viņā ir stipri attīstīts ģimeniskums, nepieciešams

pastāvīgs kontakts ar radiniekiem. Vīģe pieder pie kokiem, kurus vērts mīlēt un
apprecēt.
SKĀBARDIS
4.jūnijs - 13.jūnijs;
2.decembris - 11.decembris.
Skabārdis ir estēts. Viņš mēdz sapņot par godu, apbrīnas un balvām. Skābardim
raksturīgi pakļauties noteiktiem likumiem un reti uzņemties iniciatīvu. Mīlestībā ir
labsirdīgs, jūtas uztver nopietni - labs partneris.
RIEKSTS
21.aprīlis - 30.aprīlis;
24.oktobris - 2.novembris.
Riekstam mēdz pārmest nervozitāti un egoismu, taču patiesībā viņš ir viesmīlīgs,
devīgs un drosmīgs. Rieksts grib būt uzmanības centrā un lūko, lai dzīve nav banāla,
garlaicīga. Nebaidās riska, ir pārliecināts, ka var paļauties tikai uz sevi.
PŪPOLS
1.marts - 10.marts;
3.septembris - 12.septembris.
Pūpola skaistums nav uzkrītošs, tomēr valdzinošs. Jūtīgs, mīl sauli. Pūpols māk
izmantot mirkli un neatteikties pat no niecīgākā prieka. Ļoti inteliģents, piemīt
mākslinieka dotības. Tiecas pēc mīlas piedzīvojumiem un ciešanām.
PRIEDE
19.februāris - 29.februāris;
24.augusts - 2.septembris.
Priede mīl savas mājas. Priede dzīvē nepeld pa straumi, bet gan pati veido nākotni.
Drosmīga, dzīves likstas saņem ar paceltu galvu. Prot riskēt un izkulties no
nepatikšanām. Ar savu spēcīgo raksturu vienmēr sasniegs vēlamo.
GOBA
10.februāris - 18.februāris;
14.augusts - 23.augusts.
Goba visur jūtas kā mājās. Dinamiska, pārliecinoša, viņai patīk pārsteigumi.
Inteliģenta. Var gadīties, ka kļūst par ieroci kāda rokās. Sentimentāla, spējīga
pieķerties kādam uz visu mūžu.
PĪLĀDZIS
1.aprīlis - 10.aprīlis;
4.oktobris - 13.oktobris.
Pīlādža seju gandrīz vienmēr rotā smaids. Piemīt laba gaume, patīk labi ģērbties.
Augsta atbildības sajūta. Tuviniekiem Pīlādzis ir īpaši mīļš, jo prot tiem sagādāt
prieku. Pīlādzis ir gudrs, taču mēdz nerealizēt savus plānus.
PAPELE
4.februāris - 9.februāris;
5.augusts - 13.augusts.

Papele ir ļoti jūtīga, bet slēpjas zem brīvības maskas. Viegli pakļaujas pesimismam,
taču drosme un lepnums liek iet uz priekšu.
OZOLS
21.marts
Ozols ir drosmīgs, izturīgs, ar lielu gribasspēku. Dažkārt Ozols nemāk būt elastīgs, ir
konservatīvs. Labs namatēvs.
OSIS
25.maijs - 3.jūnijs;
22.novembris - 1.decembris.
Osis ir skaists un stiprs koks, prasīgs un enerģisks. Osim patīk, par viņu rūpējas. Osis
nav skopulis. Viņa laulības dzīve parasti ir balstīta uz mīlestību.
OLĪVA
23.septembris.
Olīva ir rāma, nav agresīva. Iecietīga, jebkuros apstākļos ir spēj smaidīt. Labsirdīga,
bet ne lēnprātīga.
LIEPA
11.marts - 20.marts;
13.septembris - 22.septembris.
Pievilcīga un savu šarmu apzinās, pat izmanto to. Mierīga, delikāta, brīžiem bailīga.
Ar viņu ārkārtīgi viegli kontaktēties. Spēj uzklausīt.
LAZDA
22.marts - 31.marts;
24.septembris - 3.oktobris.
Lazda ir radoša, oriģināla – nemanot visi iet viņas varā. Spēj pielāgoties apstākļiem.
Var būt mīļa un bīstama reizē. Temperamentīga, impulsīva. Lazdai ir spēcīga
intuīcija, spēj uzminēt citu domas. Uzmanieties, ja neesi Lazdas draugu lokā!
Savukārt tos, kurus Lazda mīl, dara patiesi laimīgus.
KĻAVA
11.aprīlis - 20.aprīlis;
14.oktobris - 23.oktobris.
Kļavai patīk uzturēties vietās, kur apgrozās eleganti cilvēki. Enerģijas un spēka pilna,
stājas pretī nelaimēm. Viegli veido jaunas draudzības, cilvēki viņai uzticas. Prot
glabāt noslēpumus.
KASTANIS
15.maijs - 24.maijs;
12.novembris - 21.novembris.
Kastanis ir pilns dzīvesprieka. Izturīgs, tālredzīgs, dažkārt izaicinošs. Uzticas pats sev,
nevis citiem. Kastanis ir ātrs un apdāvināts.
JASMĪNS

1.maijs - 14.maijs;
3.novembris - 11.novembris.
Jasmīns ir lielisks sarunu biedrs. Esot kopā ar viņu, problēmas izzūd, dzīve kļūst
gaišāka. Problēmsituācijās tieši no Jasmīna gaida situācijas risināšanu. Jasmīns nemīl
pienākumu, lai gan ir atbildīgs. Bērni viņam rada vislielāko prieku.
EGLE
2.janvāris - 11.janvāris;
5.jūlijs - 14.jūlijs.
Egle mīl greznību, smaržas, mājas viesības un izklaidi vispār. Kaprīza, tāpēc bieži
jūtas vientuļa. Nav pārāk runīga. Darbu Egle uztver nopietni ar atbildības sajūtu. Ļoti
inteliģenta, piemīt analītisks prāts.
DIŽSKABĀRDIS
21.decembris
Dižskābardis pat lielā vecumā spēj saglabāt jauneklīgas īpašības. Elegants, kopts,
atjautīgs un jaunu ideju pārpilns. Grūti novirzāms no mērķa, mīl taupīt. Lemjot
svarīgus jautājumus, izsver visus par un pret, neko neatstāj gadījumam.
CIPRESE
25.janvāris - 3.februāris;
26.jūlijs - 4.augusts.
Ciprese ir spējīga dzīvot jebkuros apstākļos un justies laimīga. Viņa ātri kļūst
pieaugusi un patstāvīga, nav svarīgi panākumi dzīvē. Ciprese grib būt laimīga un no
problēmām izvairās. Ciprese attiecībās ir uzticīga.

