
kārtīgajiem, punktuālajiem un rūpīgajiem

P D F  F O R M ĀTA

MĒNESS KALENDĀRI

Cena visiem kopā € 31.00
€ 27.00 ar ASTRO VIP Plašāka informācijas par kalendāriem: http://astrologi.lv/meness_kalendars/kalendari/

Kalendārus sapņem e-pastā PDF formātā

Tavs Mēness kalendārs

Iznāk kopš 2008. gada, 28 lpp

Drukātā kalendāra PDF versija. Ja nevarēji vai nepaspēji iegādāties 
drukāto variantu. Mēness ritms visā pilnībā. Senču un svinamdienas. 
Daudz aprakstu un lasāmā. Dārza darbu labāko datumu tabula.

Cena

€ 7.50
€ 6.50 ar ASTRO VIP 

Kāzu, smukuma, attiecību
Kalendārs

Iznāk kopš 2010. gada
13 lpp

Precīzi līdz minūtei!
Precīzs laiks (no-līdz plkst.),
kad griezt matus, nagus,
nodarboties ar seksu, iet pirtī.
Vislabākie kāzu datumi,
pēc Mēness un visām planētām.
Pareizticīgās baznīcas noteiktie
(ne)labvēlīgākie laulību datumi.
Seksam kategoriski „Nē!” dienas.
Īpašās tuvības un konfliktu laiki. 

Cena

€ 7.50
€ 6.50 ar ASTRO VIP 

Čeku dedzināšanas 
kalendārs + Astromaģijas
kalendārs

Iznāk kopš 2014. gada
55 lpp

Universālie čeku dedzināšanas
datumi un precīzi plkst. laiki.
Astromaģijas datumi un 
ieteikumi.
Naudas numeroloģija palīdzēs
atlasīt vispiemērotākos laikus.
Personālā Numeroloģiskā gada,
mēnešu un dienu aprēķins.
Vajadzīgie skaitļi finanšu
norēķinos. Paraksta skaitļi. 
Lielisks palīgs visas ģimenes
labklājības vairošanai!

Cena

€ 9.50
€ 8.50 ar ASTRO VIP

Ēšanas, dzeršanas un 
diētas kalendārs

Iznāk kopš 2009. gada
50 lpp

Ja vēlas zināt gavēņa, atslodzes,
diētu laikus.  
Pareizticīgo un Vēdiskās 
astroloģijas Ekadaši - 
gavēņa/atslodzes dienas. 
Norādēs uz ieteicamajām
produktu grupām.
Pasākumu apmeklētājiem un
rīkotājiem - veiksmīgās dienas.
Kad un ko drīkst dzert!
Datumi smēķēšanas atmešanai.

Cena

€ 7.50
€ 6.50 ar ASTRO VIP 

Dižčika un planētu cilpu
Kalendārs

Iznāk kopš 2008. gada
8 lpp

Labs palīgs Čika laika izpratnei.
Paplašināti laika periodi
un Dižčika uzrādījumi.
Darījumu, finanšu un tehnisku
lietu kārtotājiem.
Visur, kur precizitātei un
iznākumam, ir liela nozīme.
Planētu cilpu kalendārs - 
10 planētu cilpas visam gadam.

Cena

€ 3.50
€ 2.50 ar ASTRO VIP 
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