
DRUKĀTS MĒNESS KALENDĀRS UN PLĀNOTĀJS 
 
Katru gadu Mēness ritma izpratni papildina kāds jaunums, palīdzot harmonizēt un sakārtot 
ikdienas dzīvi un dzīvot saskaņā ar dabu. Piedāvājam kalendāru komplektu „TAVS MĒNESS” – 
drukātu Mēness kalendāru un plānotāju ikdienas dzīvei. 
 

 

TAVS MĒNESS KALENDĀRS
Iznāk kopš 2007.gada

TAVS MĒNESS PLĀNOTĀJS
Iznāk kopš 2012.gada 

Drukāts 29,5x29,5 cm sienas kalendārs ar aprakstiem Mēness 
cikla izpratnei 

Drukāts 10x18 cm plānotājs ar paskaidrojumiem Mēness cikla 
izpratnei 

Mēneša atvērums Nedēļas atvērums

Labi izskatās un pārskatāms pie sienas vai uz galda Noderīgs, ja ikdiena paiet kustībā un līdzi vajadzīgs ērts plānotājs 

Piemērots  plašākai interesei un izskaidrojumu meklēšanai par 
Mēness ciklu dēļ 13 lpp aprakstiem 

Piemērots Mēness cikla izpratnei un laika plānošanai, kā arī 
astro studijām, jo atspoguļo planētu stāvokli un to nozīmi 

IEGUVUMI

Fāžu maiņa, aptumsumi

Mēness dienas

Mēness zīmes 

Čika laiki 

Mēness Apogejs, Perigejs 

Īpaši veiksmīgās dienas

Valsts un senču svētki

Vārda dienas 

Dienas vēlamās nodarbes

 
  



PASKAIDROJUMI UN LASĀMVIELA 

Par Mēness ciklu 

Aptumsumi un to nozīme 

Čika laika nozīme 

Apogeja, Perigeja nozīme 

Mēness dienu apraksti 

Mēness Zodiaka zīmēs 

 
ATŠĶIRĪGAIS KALENDĀRĀ 

 
ATŠĶIRĪGAIS PLĀNOTĀJĀ 

Saule maina zīmi Visas planētas maina zīmi 

Dārzkopja kalendāra aktuālie laiki Retrogrādas planētas 

Mēness kopējā enerģētika Saule lec/riet 

Izvērsts senču kalendārs Numeroloģiskā Perosnālā diena 

 Īpaši veiksmīgās dienas 

 Diennakts enerģētika pēc visu planētu aspektiem 

 Personālā gada, mēneša un dienas aprēķins un skaidrojumi 
padara plānotāju par Individuālo Mēness kalendāru! 

+ Noderīgās Mēness dienas – matu, nagu griešanas, kāzu, pirts, 
seksa nozīme konkrētās Mēness dienās 

+ Jauna izpratne par Mēness kalendāra pielietojumu, sintezējot 
ar numeroloģiju 

+ Īstās lietas īstajā brīdī – tabula ar ieteikumiem konkrētām 
nodarbēm 

+ Numeroloģiskā gada, mēneša, dienu skaidrojums 

+ Praktiskais Mēness - Zodiaka zīmes un ceļojumi, darījumi, 
pirkumi, attiecības, pasākumi 

+ Planētu cilpu un ingresiju pielietojums 

+ Dakteris Mēness – Zodiaka zīmes un veselība + Planētu nozīme un savietojums ar Zodiaka zīmēm, praktiski un 
izglītojoši 

Plašāka informācija Plašāka informācija 

 
 
 
 

Kādēļ var būt atšķirības dažādos kalendāros,  
salīdzinot nodarbes, piemēram, matu griešanu? 
 

Astrologi.lv Mēness kalendārā informācija pa dažādām ailēm fāžu – Mēness dienu – Zīmju sadaļās ir jāsavieto pašam.  
Nepietiek, ka apskati tikai vai ir smaidiņš pie matu griešanas zem Mēness dienas! 

Pēc Mēness kalendāra visiem elementiem (Mēness diena, zīme, čika laiki, aspekti) vajadzīgo nodarbi ir atlasījis Veiksmīgo dienu 
plānotājs jeb Smaidiņu kalendārs.   

Drukātais „Tavs Mēness kalendārs” un „Tavs Mēness plānotājs” visu jau ir izdarījis Tavā vietā, atstājot tikai vislabākos datumus 
konkrētai nodarbei. Tajos uzrādīta kalendārajā datumā (vidēji plkst. 10 – 18) vēlamā darbība, atlasot tās ne tikai pēc Mēness cikla, 
bet arī pēc citu planētu mijiedarbības. Tātad – visgudrāk! 

Tas nozīmē, ka astrologi.lv interneta kalendārs ir kā fona informācija par Mēness cikla nodarbēm, piedāvājot maksimāli daudz 
iespējamo variantu. Katram pašam jāatsijā labākās, samērojot secīgi vēl arī ar citiem Mēness kalendāra elementiem. 

Individuāli Tev! Izmantojot Individuālo kalendāru un numeroloģisko Personālo dienu, izvēle vēl samazinās, atstājot tieši Tev 
vispiemērotākos datumus izvēlētajai nodarbei. 

http://astrologi.lv/meness_kalendars/kalendari/tavs_meness_kalendars/
http://astrologi.lv/meness_kalendars/kalendari/tavs_meness_planotajs/


IEGĀDES IESPĒJAS

IEGĀDES IESPĒJAS PIE AUTORA

GRĀMATNĪCĀS

Drukātos kalendārus novembris – janvāris var 
iegādāties Latvijas populārākajās grāmatnīcās. 
Izdevīgāk tas izdarāms pie autora. 

ASTROLOGI.LV

Viens kalendārs

5.50 Ls

Divi kalendāri

10.00 Ls

Trīs kalendāri

15.00 Ls
Dāvanā koka magnētiskais Mēnestiņš

Kalendārs + plānotājs

10.00 Ls

Kalendārs + grāmata “Tavs astrologs”

10.00 Ls

Kalendārs + plānotājs + grāmata “Tavs astrologs”

15.00 Ls

Tālrunis: 26313134
E-pasts: kristaps.bankis@astrologi.lv


