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Laipni lūgti  

SUDRABA MAĢIJAS TARO pasaulē 
 

Garīgā pasaule un maģija nepastāv šķirti no mums. Dievišķais gars ir it visā, kas pastāv, redzamajā 

un neredzamajā, tas vieno mūs vienu ar otru un visu. Mēs esam garīgas būtnes, kuras uz šīs zemes 

iegūst cilvēku pieredzi. Maģijai ir daudzas definīcijas, bet iespējams visvienkāršākajā līmenī maģija 

ir Visuma nepārtrauktās plūsmas apzināšanās, tā garīguma apzināšanās, un tam cauri plūstošo 

enerģiju apzināšanās. To visu apzinoties mēs spējam strādāt ar to, kopīgi veidojot pieredzi, kuru 

saucam par realitāti. 

“Sudraba Maģijas Taro” skaitļi atspoguļo gada ciklu caur tradicionālajiem pagānu svētkiem un 

numuru progresiju, jeb attīstību. Tās ir metaforas, kuras var attiecināt uz jebkurām situācijām, 

neatkarīgi no gada laika. Tālāk parādīta skaitļu asociācija ar dažām tradīcijām un to nozīmi kārtīs 

(iekavās). 

 

1 ir Es pats, sākums, sēkla, avots (jauns sākums vai nebijušas iespējas) 

2 ir Yule (Ziemassvētki), ziemas saulgrieži, neskarta pasaule (izvēle vai attiecības) 

3 ir Imbole, pasaules mošanās (radošums vai komandas darbs) 

4 ir Ostara, pavasara ekvinokcija, enerģijas pilnības brīdis (stabilitāte vai stagnācija) 

5 ir Beltane, pasaules augšana un apvienošanās (konflikti, zaudējumi vai haoss) 

6 ir Litha, vasaras saulgrieži, skaistuma eksplozija (komunikācija, kopiena, vai problēmu risināšana) 

7 ir Lammas, pasaules ražas laiks (pārdomas vai novērtējums) 

8 ir Mabon, rudens ekvinokcija, pasaule gatavojas miegam (kustība, ātrums vai jauda, spēks) 

9 is Samhain, pasaule miegā un atvērtas garīguma durvis (neatkarība vai vientulība) 

10 ir Visums, vislielākā pasaule (beigas vai pabeigšana) 

 

Mēs ceram, ka strādājot ar “Sudraba Maģijas Taro” jūs palielināsiet savu pieredzi un tuvāk iepazīsiet 

enerģijas un garīgos spēkus, kas virmo mūsu pasaulē, dažreiz redzami, dažreiz neredzami,  un tas 

palīdzēs jums ienest maģiju savā dzīvē. 

 

VECIE ARKĀNI 

1 – Mags. Maģija ir māksla un prasme radīt izmaiņas pasaulē, sadarbojoties ar Visumu. Mags saprot, 

ka visdziļākā maģija ir viņā pašā. 

Atslēgas vārdi: griba, talants, prasme, radošums, izpausme, komunikācija, maģija, rīcība, izpratne, 

spēks, atjautību, koncentrēšanās, daiļrunība. 

II – Virspriesteriene. Ir pienācis laiks aizvērt grāmatu, ielūkoties mistikas pasaulē un īstenot praksē 

to, ko zini, tā pārvēršot zināšanas par atklāsmi un gudrību. 

A: noslēpumi, uzsākšana, mistērija, klusums, gudrība, sapratne, intuīcija, ieskatīšanās, zemapziņa, 

neatklāta nākotne. 

III – Imperatore. Ja dažas lietas ir pārāk dabiskas un mežonīgas, tad citas nav pietiekami. Imperatore 

saprot dzīves plūdumu, tās bēgumus un paisumus. 

A: pārpilnība, auglība, radošums, prieks, skaistums, laime, komforts, daba, mātišķība, māte, 

audzināšana, barošana, mīlestība, grūtniecība, dāsnums. 

IV – Imperators. Īsts Imperators koncentrējas uz atbildību vairāk nekā uz varu. 
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A: stabilitāte, struktūra, vara un spēks, autoritāte, vadība, kontrole, aizsardzība, drošība, rīkojums, 

kārtība, vadība, boss, tēvišķība, tēvs, godkāre, saprāts, loģika, uzticība, pārliecība. 

V – Priesteris. Augstais Priesteris sniedz norādes, lai palīdzētu iedzīvināt mūsu ideālus pasaulē, ne 

tikai mūsu prātos un sirdīs. 

A: izglītība, mācīšana, mācīšanās, zināšanas, padevība, tradīcijas, institūcijas, grupas identitāte, 

vērtības, vadība, ticība, rituāli, svētība, status quo, sociālās konvencijas. 

VI – Mīlnieki. Seko sirds ilgām ar tīrām domām un atdodies ceļam ar visu savu būtību, ķermeni, 

prātu, sirdi un garu. 

A: izvēle, krustceles, uzticēšanās, komunikācija, attiecības, līdzdalība, kopā būšana, mīlestība, 

pieķeršanās, seksualitāte, harmonija, saderināšanās, pievilkšanās, divējādība, divkosība. 

VII – Kaujas rati. Noslēpums ir tajā, ka pretējie spēki pievelkas sava pretstata dēļ un tie nevar 

pastāvēt viens bez otra. Saprotot to, ir vieglāk kontrolēt šos spēkus. 

A: brauciens, mērķis, godkāre, kontrole, virziens, apņemšanās, veiksme, triumfs, uzvara, griba, 

kustība, attīstība, ātrums, ceļojums, uzvara, cīņa. 

VIII – Spēks. Spēks ir harmonija un vienotība starp to, kas tu esi un ko tu dari. 

A: spēks, izturība, maigums, pacietība, līdzjūtība, dziedināšana, sakopošana vienā veselā, drosme, 

sirds, kontrole, disciplīna, gara spēks, pašpārliecība, spēja, briedums, iekāre, kaisle, instinkts, prasme, 

meistarība. 

IX – Vientuļnieks. Būšana vienam, novēršot visas citas ietekmes, ir labākā iespēja pašatklāsmei. Tā 

mūsu gaisma iespīd tumsā un pieņemas spēkā. 

A: vientulība, pašanalīze, filozofija, meditācija, aiziešana, pārdomas, gudrība, vadība, meklējumi, 

mistika, noslēgtība, piesardzība. 

X – Fortūnas rats. Mēs esam pakļauti veiksmei, iespējām un liktenim, tāpat kā viss radītais. Fortūnas 

rats var nest augļus tik pat viegli kā zaudējumus. Jautājums ir – cik ļoti zaudējums ietekmēs līdzsvaru? 

A: izdevība, nejaušība, dzīves cikls, iespēja, liktenis, nāve, veiksme, kustība, pagrieziena punkts, 

gadskārta. 

XI – Taisnīgums. Jebkurai darbībai ir sekas. Taisnīgums ir akls, bet ar savu iekšējo redzi tas redz 

iekšējo motivāciju. Tas redz daudz plašāk nekā jebkurš no mums var cerēt ieraudzīt. 

A: taisnīgums, karma, cēlonis un sekas, vienlīdzība, patiesība, atbildība, godīgums, daiļums, 

spriedums, līgums, juridiska darbība, tiesas prāva, taka. 

XII – Pakārtais. Kad mēs atdodam sevi jaunai un citādai pieredzei ar tīru mīlestību un pilnīgu 

uzticību, mēs tiekam apbalvoti ar apgaismību. Ja mēs cīnāmies un uztraucamies, mēs palaižam garām 

iespēju.  

A: izmaiņas, ļaušana iet, upuris, pārtraukšana, padošanās, aiziešana, ierobežojums, krīze, kavēšanās,  

izolēšana, atdalīšana, apskaidrība, transformācija, uzsākšana. 

XIII – Nāve. Pārejas laiks var būt sāpīgs, jo pārmaiņas bieži ir sāpīgas. Ciešanas ir dedzīga vēlēšanās 

turēties pie lietām, kas mainās. Nāve ir pārmaiņa, tā nav ciešanas. 

A: nāve, atdzimšana, beigas, mirstīgums, zaudējums, pārmaiņas, neveiksme, iznīcināšana, saišu 

saraušana, pāreja, pārvēršana, nepielūdzams spēks, iznīcināšana, attīrīšana. 

XIV – Mērenība. Mūsu ikdienas dzīve ir enerģiju apmaiņa, līdzsvars starp uzbrukumu (došanu, 

runāšanu, rīcību, varmācību) un uzņemšanu (pieņemšanu, klausīšanos, sekošanu, pārāk lielu 

pakļaušanos). 

A: mērenība, paškontrole, līdzsvars, savaldība, harmonija, sintēze, pacietība, veselība, savienošana, 

saplūšana, vadīšana, apvienošana, sintēze, sinerģija, pavadonis, eņģeļi. 
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XV – Velns. Pie kā mums vajadzētu turēties un no kā mums vajadzētu sevi atbrīvot? Atbildes uz šiem 

jautājumiem mums palīdz saprast, kas mēs patiesībā esam, kas ir tas lielais darbs maģiskai un garīgai 

izaugsmei, kas jāpaveic. 

A: verdzība, atkarība, apsēstība, materiālisms, kārdinājums, ēna, bailes, šaubas, meli, vardarbība, 

amorāla uzvedība, nezināšana, izglītības trūkums, seksualitāte, bezcerība, iespēju trūkums, krāpšana, 

grēkāzis. 

XVI – Tornis. Cilvēki pretojas pārmaiņām, pat tad, kad lietas, kurām tie pieķērušies vairs nav viņiem 

labas. Dažreiz gudrais Visums uzspiež pārmaiņas. Tad mēs pārbaudām atlikumu un pieņemam 

lēmumu – ko saglābt un ko atlaist. 

A: pēkšņas izmaiņas, apvērsums, nelaime, posts, sabrukums, bojā eja, katastrofa, bēdas, dabas 

katastrofa, drupas, haoss, atbrīvošana, atmoda, brīvība, izglābšanās. 

XVII – Zvaigzne. Kad mēs ticam un uzticamies pasaulei, mēs saņemam dziedināšanu un palīdzību 

no mūžīgā visuma Dievišķās plūsmas. 

A: cerība, ticība, dziedināšana, attīrīšana, atjaunošana, augstākā vadība, miers, svētība, iekšējais miers, 

rāmums, iedvesma, optimisms, laime, solījumi, vēlmes. 

XVIII – Mēness. Mēness ir mainīgs, noslēpumains un mānīgs. Tas pārvalda mūsu sapņus un uzrunā 

mūsu visdziļāko intuitīvo būtību. Mēness gaismā mēs redzam mazāk, mēs redzam vairāk, mēs redzam 

savādāk. 

A: noslēpumi, ilūzijas, maldināšana, iztēle, mistērija, zemapziņa, apjukums, nepatiesība, cikliskums, 

apmulsums, raizes, nemiers, nedrošība, sapņi, murgi, vīzijas, psihiskas spējas. 

XIX – Saule. Saules gaismā mēs varam redzēt skaidrāk un sajust pasaules būtību. Pateicoties Saules 

gaismai pasaule atdzīvojas. Saule dod mums enerģiju, vitalitāti un prieku. 

A: laime, prieks, jautrība, optimisms, entuziasms, slava, skaidrība, apziņa, veiksme, svinības, enerģija, 

vitalitāte, labklājība, diženums, dzīve. 

XX – Tiesa. Tā Dievišķā balss, kas rezonē ar mūsu dvēseli. Šajā kārtī nav spriedums, tikai aicinājums 

atklāt sevi un būt patiesi pašam. 

A: atdzimšana, atjaunošana, pārejas rituāls, zvans kā sauciens, aicinājums, atvaļinājums, pamošanās, 

pārmaiņas, lēmums, piedošana, atpestīšana, spriedums. 

XXI – Pasaule. Mēs esam sasnieguši beigas. Absolvēšana. Jaunu darba iegūšana. Laulība. Ceļojums 

ar to nebeidzas, tā ir tikai salda svinību pauze uz brīdi, pirms turpināt tālāk. 

A: pabeigšana, sekmes, pilnība, sasniegums, ārējs spožums, uzvara, atlīdzība, vienotība, veselums, 

piepildījums, beigas un sākums, svinības, uzmanības centrs, ceļojums. 

0 – Āksts. Mēs esam Muļķi, kad esam vietā, kur kaut kas, vai gandrīz jebkas, ir iespējams. Te 

nepastāv labi un slikti, vai pareizi un nepareizi. Viss vienkārši ir. 

A: sākums, nevainība, brīvība, spontanitāte, piedzīvojums, jaunība, ideālisms, paļāvība, tīrība, 

bezbailība, bezrūpība, ekscentriskums, skaidrība, vieglprātība. 

 

KAUSI 

Dūzis: attiecības, miers, mīlestība, dziedināšana, pievilcība, jaunrade, prieks, spēcīgas emocijas, 

intuīcija, pieķeršanās. 

2: savienība, līdzdalība, savienošanās, iemīlēšanās no pirmā acu uzmetiena, harmonija, mīlestība, 

mīlestības sajūta, asinsradniecība, pievilkšanās, romantika. 

3: draudzība, ģimene, neparedzēti svētki, prieks, jautrība, bezrūpība, pārpilnība, svinības, harmoniska 

savienība, mirkļa izbaudīšana. 
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4: neapmierinātība, apnikums, garlaicība, pacietības trūkums, depresija, pretošanās pārmaiņām, 

stagnācija, iedvesmas trūkums. 

5: sēras, zaudējuma sajūta, skumjas, nožēla, grēku nožēlošana, rūgtums, vilšanās, sarežģīta izvēle. 

6: nostalģija, ilgas pēc pagājušā, laimīgs atmiņas, laipnība, nevainība, pašaizliedzība, nesavtība, 

augstsirdība, nevainīgs prieks, beznosacījumu mīlestība. 

7: apjukums, fantāzijas, izvēle, iztēle, sapņi, ilūzijas, centra (fokusa) trūkums, ilgošanās. 

8: pārdomas, patvērums, meklējumi, ceļojums, pētīšana, neapmierinātība, nelaime, misija. 

9: vēlmju piepildījums, apmierinājums, apmierinātība ar dzīvi, lepnums, viesmīlība, jutekliskums, 

pasaulīgas baudas, laime. 

10: ģimene, ģimenes svētlaime, optimisms, komforts, stabilitāte, miers, patvērums, prieks, laime, 

dziļa mīlestība. 

Pāžs: Jūtīga persona, kura ir radoša un ar bagātu iztēli. Viņa var būt pārāk jūtīga, atturīga un kautrīga, 

un dažkārt apzināti ignorēt veselo saprātu vai racionālus argumentus. 

Bruņinieks: Sapņotājs un romantiķis, kurš jūt lietas dziļi un viegli uzticas. Viņš var pārāk ticēt, ka 

tas, ko viņš jūt ir patiesība, dzīvot paša emocijās, un ignorēt realitāti. 

Karaliene: Klusa, intraverta sieviete, radoša, jūtīga un intuitīva, viegli ietekmējama. Viņa var 

noslēgties sevī, būt pārņemta ar savām emocijām, ignorējot citu emocijas. 

Karalis: Ģimenes cilvēks, uzticīgs grupām un nodibinājumiem, kas ir dārgi viņa sirdij. Viņš dažreiz 

cīnās pret savu dabu, jo kāda iemesla dēļ domā vai ir nolēmis, ka tā nav laba. 

 

MONĒTAS 

Dūzis: pārpilnība, resursi, nauda, bagātība, veselība, komforts, prieks, radīšana, veiksme, mērķu 

sasniegšana. 

2: daudzpusība, svārstīšanās, ierobežots budžets, salīdzināšana iepērkoties, līdzekļu piešķiršana, 

miers vai Dzenbudismam līdzīga rīcība krīzes gadījumos. 

3: komandas darbs, radīšana, prasmīgs darbs, vērtību radīšana, dalība noderīgā projektā, prasmes 

paaugstināšana. 

4: īpašnieciskums, resursu uzkrāšana un apsaimniekošana, taupība, aizsardzība, pārvaldīšana. 

sniegumi. 

5: nabadzība, trūkums, vajadzība, bads, bankrots, sabrukums, posts, veselības problēmas, palīdzības 

atteikšana, palīdzības un atbalsta neredzēšana. 

6: labdarība, taisnīgums, dāvana, ziedojums, dotācija, stipendija, aizdevums, veselais saprāts, nodokļi, 

nodevas, dalīšanās bagātībā, palīdzības lūgšana. 

7: aplikšana ar nodokli, novērtēšana, pārdomas, ieguldījuma atdeves novērtēšana, ražas novākšana, 

atlīdzība, atalgojums, novērtējums. 

8: darbs, prasme, meistarība, amatnieks, uzcītība, centība, koncentrēšanās, vadīšana, noteikšana, 

vienmērīgs progress, atbilstošs darbs, uzmanības pievēršana detaļām. 

9: disciplīna, pašapziņa, individuāls sasniegums, materiāla labklājība, drošība, aizsardzība, vientulība. 

10: ģimene, radniecība, nepārtrauktība, draudzība, solidaritāte. 

Pāžs: Viņa mīl skaistumu un pasaules dāvanas. Dažreiz pārāk daudz. Alkatība un slinkums reti viņai 

raksturīgi, bet laiku pa laikam tie var uzpeldēt. 

Bruņinieks: Mērķtiecīgs, lēns un piesardzīgs. Viņa uzcītība parasti atmaksājas, kā skaistas un 

noderīgas lietas, kuras viņš radījis. Ja nav motivācijas, viņš var kļūt materiālistisks, garlaicīgs un 

smagnējs. 
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Karaliene: Mierīga, rāma, un nosvērta. Viņai ir skaidra izpratne par pasauli un to, kā tā darbojas un 

kā viņa pati tajā iederas. Neskatoties uz viņas šķietamo mieru, viņa ir godkārīga un laiku pa laikam 

pat pārmērīgi. 

Karalis: Viņš ir radījis labklājību un komfortu savā dzīvē, bet viņš palīdz arī citiem radīt to viņu 

dzīvē. Viņam var būt tendence uz materiālismu un godkāri, vai pārmērīga tieksme pēc pasaulīgiem 

labumiem. 

 

ZIŽĻI 

Dūzis: Vēlēšanās, dedzība, griba, enerģija, iedvesma, spēja, drosme, pārliecība, drošsirdība, 

optimisms, mērķu izvirzīšana, izgudrojumi. 

2: vīzija, enerģija, autoritāte, varas iestādes, spējas, apņemšanās, ietekme, nodoms, biznesa vai 

karjeras priekšlikums vai lēmums, un pārliecība. 

3: optimisms, paļāvība, savstarpēja piesaiste, Pievilkšanās Likums, gatavība, kulminācija, atdeve no 

ieguldītā, koncentrēšanās. 

4: brīvdienas, ballīte, svinības, sanākšana, kāda vai kaut kā godināšana, kāda darba veiksmīga 

pabeigšana, balvu pasniegšanas ceremonija, kolektīvs sasniegums. 

5: sacensība, konflikts, diskusijas, grupas darbs, komitejas, spēcīgas personības, dažādi viedokļi, 

atšķirīgi mērķi, vadības trūkums. 

6: uzvara, gods, sasniegums, atzinība, lepnums, publiska ceremonija, apbalvojums, ārējs spožums, 

veiksme, triumfs. 

7: atbalsts, protekcija, varonība, drosme, savas pārliecības aizstāvēšana, drošsirdība, nelokāmība, 

rīcība. 

8: temps, ātrums, notikumu gaita, ceļojums, ziņas, sazināšanās, lietas rit nevainojami, labs rezultāts. 

9: aizsardzība, aizstāvēšana, izturība, uzticība, lojalitāte, spēks, disciplīna, ievainots karavīrs. 

10: slogs, nasta, pienākumi, daudzas iespējas, dienests, atbildība. 

Pāžs: Ļoti entuziastiska un enerģiska persona. Viņai patīk tikt iesaistītai darbībā. Viņai ir silts un 

kaislīgs raksturs, bet viņas jūtas var mainīties ātri, ja lietas neiet kā viņa vēlas. 

Bruņinieks: Zižļu Bruņinieks ir ļoti kaislīgs un tad, kad viņš ir apņēmies kaut ko darīt, viņš to darīs 

noteikti un mērķtiecīgi, ja vien nebūs apjucis. 

Karaliene: Stipra un kaislīgi sieviete, kura apzinās savu spēku un nebaidās to izmantot, lai saņemtu 

to, ko viņa vēlas. Viņa ir izcils draugs, bet bīstams ienaidnieks. 

Karalis: Tālredzīgs vīrietis, kurš spēj saredzēt neticamas iespējas pat sliktākajos apstākļos. Viņa 

dedzība var pārvērsties nepacietībā un dusmās, ja viņš jūtas pazemots. 

 

ZOBENI 

Dūzis: loģika, intelekts, saprāts, patiesība, uzvara, lēmums, skaidrība, rīcības plāns, taisnīgums, 

zināšanas, komunikācija. 

2: nepieciešamība pieņemt lēmumu, ierobežota informācija, faktu trūkums, noliegums, pretrunīgas 

sajūtas, prāta un sirds opozīcija. 

3: nevēlamas zināšanas, sāpīgas patiesības, salauzta sirds, sirdssāpes, nodevība, neuzticamība, 

neuzticība. 

4: atpūta, patvērums, meditācija, miers, atveseļošanās, pārgrupēšana, rūpīga apsvēršana. 

5: uzvara, sakāve, pazemošana, agresija, laba sporta meistarība. 

6: ceļojums, tuvošanās drošībai, izglābšanās, lidojums, pārvietošanās, palīdzība, atbalsts, sakāves 
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atzīšana, neiespējama situācija, aizsardzība, pajumte. 

7: zādzība, glābšana, slepenība, negodīgums, sabotāža, kaitniecība, slepena rīcība, zaglis, nodevējs, 

spiegs. 

8: justies kā slazdā, ierobežotība, bīstama situācija, ierobežotas iespējas, bezpalīdzība, sarežģītas 

problēmas. 

9: uzmācīgas domas, bezmiegs, murgi, raizes, vainas apziņa, izmisums, nomāktība, depresija. 

10: padošanās, nobeigums, dabas katastrofa, sakāve, drupas, pārtraukt cīņu, piekāpšanās, atteikšanās, 

beigu atzīšana. 

Pāžs: Eleganta, asprātīga, un veikla, viņa mīl mācīties, kas padodas viņai ļoti viegli. Viņas prāts ir 

ass, precīzs un loģisks. Viņai ir spēcīga taisnīguma izjūtu un viņa ciena patiesību. Viņa var pajokot 

pārāk tālu, ievainojot citu jūtas. 

Bruņinieks: Viņš ir apķērīgs un mīl dižoties ar savu gudrību. Viņš bieži redz pasauli melnā un baltā 

krāsā, pazaudējot ēnas un pustoņus. 

Karaliene: Viņa ir saprātīga un asprātīga. Viņa ir lieliska plānotāja un problēmu risinātāja. Viņai var 

būt asa mēle, jo viņa vienmēr saka patiesību. Ja nevēlies zināt, tad nevaicā. 

Karalis: Viņš mīl efektivitāti un taisnīgumu. Viņa asais prāts un spēcīgā taisnīguma izjūta ir 

nepareizais pavadonis visiem viņa lēmumiem un rīcībai. Pat ja viņš bieži ir uz pareizā ceļa, viņš var 

būt despotisks un valdonīgs, pārliecinot citus darīt to, ko viņš grib. 

 

RAGANU DZĪRES (SABBAT SPREAD) 

Kā maģijas praktiķiem, viens no iemesliem, kāpēc mēs svinam Sabatu ir "palīdzēt pagriezt ratu", kā 

tas bija. Ne tāpēc, ka dabai vajadzētu mūsu palīdzību, bet tāpēc, ka tas ir viens no veidiem, kā mēs 

varam palikt saskaņā ar dabu. Šo izklājumu var izmantot jebkurā Sabatā. 

Kāršu izvietojumu var redzēt 2 lappusē. 

1. Tēma: šai pozīcijai ņem četras kārtis (pa vienai no katra masta), tās pārstāv Sabatu, kuram jūs 

gatavojaties. Piemēram, divnieki – Ziemassvētkiem (Yule), trijnieki – Imbolc, un tā tālāk. Sajaucam 

šīs kārtis un izvēlamies vienu. Tas ir īpašais Sabata aspekts, lai jūs varētu koncentrēties uz šo gadu. 

 Pārējās trīs kārtis iejauc atpakaļ kavā un no visām izliek pārējās pozīcijas kā parasti. 

2. Pamats: izpratne par to, kas jums jau ir, un uz kā būtu jābalstās šajā gadā. 

3. Mērķis: tas ir tas, ko jums vajadzētu sasniegt šajā gadā. 

4. Atlaišana: tas, ko jums vajadzētu atlaist, palaist šajā gadā. 

5. Rīcība: šī ir rīcība, kas jums palīdzēs pagriezt gada ratu. 
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