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Biznesa cilpu kalendārs 2016. 
 
Strādājot ar klientiem 12 gadus, vadot savus uzņēmumus kopš 
2009.gada un veicot pētījumus (ar Lursoft) izkristalizējušies uzņēmēja 
darbā noderīgi astroloģiski rīki. 
 
Tie ļauj labāk plānot laiku, paredzēt finanšu enerģijas kāpumus un 
kritumus, kā arī saprast, kurā sfērā vislabāk noteiktā laika periodā 
ieguldīties. 
 
Laiks ir vērtība un astroloģija ir pagaidām vienīgā pilnīgākā sistēma, kas 
ļauj to sekmīgi pārvaldīt.  
Mūsdienās trāpīt īstajā laikā ir māksla, kuru pārvalda šie astro 
instrumenti.  
Uzņēmējs - tas nozīmē UZŅĒMies atbildību un ieguvis planētu spēku  
Tieši ilgtermiņa šo instrumentu pielietojums garantē finanšu kvalitatīvu 
pieaugumu. 
 
Astroloģija palīdz ar tiem resursiem un ieguldījumiem, kādi ir cilvēka 
rīcībā, iegūt sev maksimāli harmonisku rezultātu! 
 
Tas viss kopumā dod būtiskus ieguvumus  

•! lietderīgu laika plānošanu – atrodot labāko laiku 
•! uzņēmējs patiešām VADA savu uzņēmuma savās interesēs  
•! kā labāk plānot laiku, lai izvairītos no uzskriešanas uz sēkļa  
•! pratīsi labāk pārvaldīt savus laika resursus un ietaupīt enerģiju, 

kuru patērētu risinot nelaikā sataisītās problēmās 
•! palīdzību uzņēmējdarbībā un ģimenes labklājības vairošanai  

 
Kalendārs ir veidots pēc Saules un Mēness cikla, planētu spēka un 
numeroloģijas zinībām.  

 
K. Baņķa autormetode 

 



Ko atradīsi Biznesa cilpu kalendārā  
 

 
 

•! Pilnais Planētu cilpu kalendārs. 
•! Kalendārs atklāj planētu ciklisko dabu. Zināt planētu cilpas visam 

gadam - nozīme laikus ieplānot vēlamās darbības un izvairīties no 
problēmām, kas piemeklē faktiski visus. Planētu cilpas Biznesā 
nozīmē tukšgaitu, pārpratumus, nepildītus solījumus, kļūdas un to 
problemātisku labošanu. Labāk izpratīsi cikliskumu – kāpumus un 
kritumus – saskaņā ar dabas ciklu.  

 
•! Čika jeb Tukšie laiki – ikdienas laika brīži, kad neveic praktiskas 

darbības.  
 

•! Astrologa Kristapa Baņķa jaunievedums - DIŽ-Čika laiks - Čika 
laiks retrogrādā Merkura periodā. 

 
•! JaunMēness prognozes – laika diktāts un plānu robežas 

 
•! Darījumu, finanšu, uzņēmējdarbības veidotājiem – 

uzņēmējdarbības reģistrācijas, statūtu maiņas, līgumu slēgšanas, 
reklāmas vislabākie laiki. 

•! Darba meklētājiem – darba meklēšanas un darbā iekārtošanās 
labākie laiki. 

•! Labākie laiki pirkumiem. Ilgtermiņa, sekmīgai un lietderīgai 
preces, pakalpojuma lietošanai.  

•! Kredītu ņēmējiem – nomaksas un kredītu ņemšanas labākie 
datumi. Lai nepaliktu parādā un procenti nevairotos.  

•! Būvētājiem – labākie būves pamatakmens ielikšanas laiki, 
celtniecības sākuma un Jurģu datumi. 

•! Numeroloģiskā Personālā dienas aprēķins un apraksts palīdzēs 
tikt skaidrībā kā universālās labās dienas izmantot tieši tev 
visefektīvāk. 

 
•! Īpaša uzmanība pievērsta Naudas piesaistes numeroloģijai!  

Tavs Naudas skaitlis – skaitlis, kas nes veiksmi. Talismani.  
Paraksta Skaitlis – kādam jābūt parakstam, lai tas veicinātu 
darījumus, sasniegtu Tevis nosprausto mērķi. 
Atradīsi Tava Numeroloģiskā gada, mēnešu un dienu aprēķinu, lai 
saprastu, kam domāts gads, cik tas noderīgs finansēm. 
 

•! Astropadomi labklājībai. 



Paskaidrojumi Biznesa laiku kalendāra tabula 
 

Dat.% Labklājības%veicināšana%
Reklāma,%pirkumi,%līgumi%

UR,%statūti,%
Darbā%iekārtošanās%

Būvniecība%
Jurģi%

Noslēgums,%Revīzijas%
Kredīti,%nomaksas%

Tava%Numeroloģiskā%
Personālā%diena%

Janvāris%2016! %
% Janvāris%2016! % !

1! 00:00%M%07:34%
08:43%M%21:31%

Apogejs!!!

Perigejs!
! " # $ 

#Mēness!aptumsums!
"Saules!aptumsums!

!! ! 14:07&
08:43!;!21:31!!

!

 
•! Kolonnā uz leju ir atspoguļoti labākie plkst. laiki minētajai nodarbei. 
 
•! Vislabākie ir datumi/laiki, kas apvieno:  

Izvēlētās nodarbes datumu/laiku 
+ Labklājību veicināšanas laiku 
+ Tev individuāli piemēroto Personālā dienu.  

 
•! Vislabākie laiki – ar norādi „  plkst.” – noteikti pēc planētu 

savstarpējā cikla Dienas astro luksoforā.  
Īpaši ieteicama darbība ir 45 min.–1 min. pirms norādītā plkst. laika! 

 
•! !- kategoriski neiesaka. 
•! !- labvēlīga diena nepiemērotā periodā - Dižčika laiks, Biznesa 

tukšgaita, Aptumsumu periods utml. 
 

•!  - papildus apzīmējums reklāmas kampaņu starta laikiem. 
 
•! Ja ieteiktie nodarbju laiki nesakrīt ar „Labklājību veicināšanas” 

ieteiktajiem laikiem izvēlētajā datumā, tie ir vērtējami kā neitrāli – 
mazāk efektīgi. Tomēr tiem arī ir liels individuālais potenciāls, ja 
Tev ir Biznesam piemērota Numeroloģiskā Personālā diena. 
Numeroloģiskās dienas attiecas uz laika periodu no 0:00 – 24. 

 
•! Uzņēmējdarbībai vispiemērotākās ir 1., 3., 5., 8. Personālās dienas.  

Noslēgumu darbiem īpaši derēs arī 9. Personālā diena.  
Personālo dienu aprēķins ir jāapgūst pievienotajos materiālos. �
Tādējādi katram ģimenes loceklim var būt atšķirīgi labvēlīgie laiki 
Biznesa kalendārā minētās nodarbes veikšana.   

 
•! „Labklājību veicinošie” laiki izmantojami arī citām saimnieciskām un 

finanšu darbībām, kas veicina Tavu labklājību.  
Īpaši, ja tie sakrīt ar 1., 3., 5., 6., 8. Personālo dienu.  
 

•! Īpaši rūpī ̄gi izvē̄lies pašu pirmo reizi, kad uzsā̄c izvēlēto darbību.  
Kā uzsāksi – tā aizies!  
� 

•! Tev ir dota brīvā̄ griba un radošums izmantot visu šo informā̄ciju 
pē̄c saviem ieskatiem un savas saprašanas! Radošums, centī ̄ba un 
Visuma laika nozīmīguma izpratne (darīt savas lietas īstajā brīdī ̄) 
karmas ceļā̄ ir l ̧oti nozīmīga un vienmē̄r atmaksā̄jas!  

 
  �© Visas autortiesi ̄bas ir aizsargātas � 



 

Visu izšķir 1. reize – starts 
 

 
 
Īpaši ru ̄pī̄gi izvē ̄lies pašu pirmo reizi, kad uzsā̄c izvēlēto darbību.  
Kā uzsāksi – tā aizies!  
 
Astroloģijā vissvarīgākais ir pats starta brīdis - sākums.  
Starts nosaka attiecīgā procesa likteni/tālāko virzību.  
Tāpat kā cilvēkam piedzimstot, arī uzņēmums vai jebkurš process 
noteiktā laikā piedzimst. Tas ļauj uzņēmējam būt radītājam!  
Savukārt, tie, kas netrāpa laika plūdumā, trāpa neauglīgā vāveres ritenī. 
 
Svarīgākie starta etapi biznesā: 

•! Idejas rašanās, apsvēršana, plānošana  
•! Oficiāla uzņēmuma dibināšana — uzņēmuma nākotnei 

vissvarīgākais brīdis 
•! Uzņēmuma pārorganizācija, apvienošana 
•! Pirkšanas/pārdošanas brīdis  
•! Iegādātās preces sākuma lietošanas brīdis 
•! Reklāmas, sludinājuma ievietošana 
•! Līgumu slēgšana 
•! Kredīta līguma noslēgšana – kredīta lietošanas sākums 

 
Piemēram, dzīvokļa iegāde sastāv no:  
1. pirmā sludinājuma publicēšana - nosaka sekmīgu klientu atrašanu 
2. pirkuma līgums/bankas kredīta līguma noslēgšana - nosaka 
līgumsaistības/kredītspēju 
3. zemesgrāmatas akts - nosaka nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanu/vēlāku pārdošanu 
4. ievākšanās telpās - nosaka dzīves kvalitāti jaunajās telpās 
 
 
 
 
 

�© Visas autortiesi ̄bas ir aizsargātas � 

 



!
TUKŠĀS DIENAS jeb ČIKA LAIKi 

Astroloģijā izvēles jautājumiem nozīmīgs brīdis ir Mēness bez kursa 
- laika posms, kurā Mēness esošajā zīmē veido pēdējo klasisko pilno 
(mažoro) aspektu ar kādu no planētām, līdz sasniedz nākamo zīmi. 
Simboliski Mēness it kā atpūšas no citu debess ķermeņu IETEKMES. 
Tautas valodā šis laika sprīdis, kas var ilgt no dažām sekundēm līdz 
pat diennaktij, pateicoties savai nozīmei ieguvis nosaukumu – Čika 
laiks. Tas būtu atbilstoši pasakai par kungu, kurš kalēja smēdē kala, 
kamēr čiks vien sanāca... 
Čika laikā nevajadzētu veikt svarīgas darbības, ja vēlas sagaidīt pozitīvu 
rezultātu. Tajā skaitā nevajadzētu laulāties, atstāt bērnus bez uzraudzības, 
veikt sarežģītus trikus, dibināt uzņēmumu, darīt darbus, kas prasa 
punktualitāti un modrību.  
Astroloģijā ir princips: makrokosmoss un mikrokosmoss ir vienoti jeb viss 
lielais atspoguļojas mazajā. Tas paģēr, ka debesu spīdekļu un planētu cikli 
atstāj nospiedumus gan cilvēka iekšējā pasaulē, raksturā, gan konkrētā 
rīcībā. Mēnesim šajā procesā ir ierādīta liela loma. Mēness ir ātrākais no 
debesu ķermeņiem, vidēji vienā Zodiaka zīmē pavadot divarpus diennaktis. 
Tādēļ nav brīnums, ka dažādās prognožu metodēs tas kā kosmiska 
"saistviela" savieno planētu enerģijas, kā arī tiek izmantots kā laika 
mēraukla. Astrologi uzskata, ka Mēness ikdienā rada fonu jebkurai cilvēka 
darbībai. Mēness fāzēm jeb cikliskām Mēness attiecībām ar Sauli ir sava 
vibrācija un enerģētika, ietekmējot cilvēka dzīvi, - apzinās viņš to vai ne. 
Senlatvieši to saprata, ne velti daudzi ticējumi, parunas un veicamie darbi 
saistīti ar Mēness fāzēm.  
 
Mēness liek procesiem NOTIKT. Bet, ja Mēnesim nav mijiedarbības ne ar 
vienu citu debesu ķermeni, nav arī enerģijas plūsmas, citiem vārdiem sakot, 
NEKAS NENOTIEK.  
 
Dižčika laikā esošie čika laiki izpaužas pastiprināti, kā arī bieži vien paredz 
lielāku iespēju „netrāpīt īstā laikā un vietā”. 
 
Čika laika pozitīvās iezīmes: 

•! rodas vēlme neiekļauties noteiktos „rāmjos”; 
•! var ļauties dzīves plūsmai, atpūtai;  
•! pastiprinās intuīcija; 
•! dzimst neparastas, oriģinālas idejas; 
•! labs laiks lasīšanai, mūzikai, garīgai nodarbei, meditācijai, dvēseliskai 

konsultācijai;  
•! pastaigas, masāžas, pirts noņem uzkrāto spriedzi; 
•! der pabeigt iesāktās lietas un domās sagatavoties jauniem darbiem; 
•! ietiecams izbaudīt vientulību; 
•! veiksmīgas nesteidzīgas un sirsnīgas sarunas; 
•! veic pārbaudes, ja iznākumam nav nozīmes 



 
Čika laika negatīvās iezīmes:  

•! cilvēki ir izklaidīgi, apjukuši; 
•! daudz avāriju, negadījumu; 
•! daudz tiek runāts, maz - darīts; 
•! bīstami ir veikt divas lietas vienlaikus;  
•! lūst vai atsakās strādāt tehnika, elektronika; 
•! nevedas naudas lietas; 
•! pieņem nereālus lēmumus; 
•! nevajadzīgu lietu iegāde; 
•! kļūdaina diagnostika; 
•! maldīga ārstu, speciālistu diagnoze;  
•! izskan velti un tukši solījumi; 
•! vēlams atlikt svarīgu lēmumu pieņemšanu; 
•! noslēgto līgumu, vienošanās nosacījumi tiks mainīti vai lauzti;  
•! ja dibina uzņēmumu - sarežģījumi ar darbiniekiem, tirdzniecību, 

līgumiem, naudas plūsmu; 
•! ja slēdz laulību - kavēšanās, aizmāršība, neparedzamas problēmas, 

tukša solīšana; 
•! sarežģīti triki, bīstams sports apdraud dzīvību;  
•! neatstāt bērnus bez uzraudzības; 
•! īstenojas Mērfija likumi, „sviestmaize krīt ar sviestu uz leju”; 
•! pazūd laika izpratne - daudz kas aizkavējas. 

 
Čika laikā no daudzām praktiskām lietām, kurām sagaida konkrētu rezultātu, 
diemžēl čiks vien sanāks. Čika laikā notiekošais nav ar prātu viegli vadāms, 
jo laiks un notikumi pakļauti liktens un zemapziņas plūdumam.  
 

 
 



1 1 14:01 — 21:39 1 00:00 — 12:11 1
2 17:03 — 24:00 2 2 2 01:02 — 01:36

*  1 14:19 - 19:09 1 15:37 — 24:00 1 00:00 — 24:00 1 3 00:00 — 04:47 3 /4:32/ 8:59 — 24 3 13:38 — 15:21 3 23:35 — 24:00 1 19:37 — 24:00 1 13:44 — 23:03 1 05:35 — 17:48 1
2 2 00:00 — 19:41 2 00:00 — 01:34 2 12:01 — 24:00 4 4 00:00 — 03:51 4 4 00:00 — 02:24 2 00:00 — 12:02 2 2 2 05:09 — 12:09

3 13:55 — 24:00 3 3 10:48 — 24:00 3 00:00 — 10:08 5 04:49 — 14:13 5 13:54 — 24:00 5 15:32 — 17:23 5 3 3 20:18 — 24:00 3 /14:25 — 24/ 3
4 00:00 — 03:08 4 07:31 — 24:00 4 00:00 — 13:58 4 /14:07/ 18:59 — 24 6 6 00:00 — 08:02 6 6 02:29 — 04:29 4 13:20 — 14:48 4 0:00 — 3:22  4 03:46 — 24:00 4 06:59 — 24:00

5 06:53 — 24:00 5 00:00 — 07:46 5 /20:07/ 20:36 — 24 5 00:00 — 22:04 7 20:51 — 21:16 7 /15:32/ 17:30 — 24 7 17:36 — 19:38 7 5 /22:28 — 24:00/ 5 /0:42/14:04 — 24 5 00:00 — 04:22 5 00:00 — 00:34

6 00:00 — 13:03 6 6 00:00 — 24:00 6 8 8 00:00 — 11:16 8 8 07:46 — 08:40 6 02:04 — 20:40 6 00:00 — 11:31 6 6
7 7 00:09 — 20:44 7 00:00 — 02:52 7 23:42 — 24:00 9 23:35 — 24:00 9 21:08 — 24:00 9 16:47 — 22:50 9 7 7 7 14:47 — 17:14 7 04:03 — 13:26

8 19:05 — 24:00 8 8 8 00:00 — 08:08 10 00:00 — 02:22 10 00:00 — 14:14 10 10 14:45 — 15:09 8 8 D 00:10 — 22:50 8 /03:12 — 24/ 8
9 00:00 — 00:58 9 13:58 — 24:00 9 03:24 — 15:10 9 20:42 — 24:00 11 13:36 — 24:00 11 11 11 9 04:28 — 05:36 9 9 04:42 — 24:00 9 08:39 — 24:00

10 17:46 — 24:00 10 00:00 — 09:05 10 10 00:00 — 15:47 12 00:00 — 05:53 12 D 02:43 — 17:16 12 00:52 — 03:16 12 20:44 — 23:52 10 10 01:12 — 24:00 10 00:00 — 06:03 10 00:00 — 00:25

11 00:00 — 13:57 11 D 11 21:46 — 24:00 11 13 19:55 — 24:00 13 13 13 11 16:03 — 16:56 11 00:00 — 11:46 11 11 18:06 — 24:00

12 12 07:32 — 18:47 12 00:00 — 01:30 12 11:15 — 20:44 14 00:00 — 08:14 14 01:06 — 20:51 14 06:31 — 09:14 14 12 12 12 16:54 — 17:14 12 00:00 — 08:47

13 11:47 — 24:00 13 13 13 15 /8:27/15:04 — 24 15 15 15 07:36 — 10:46 13 13 03:06 — 24:00 13 13
14 00:00 — 01:44 14 17:15 — 24:00 14 01:11 — 08:40 14 22:45 — 23:12 16 00:00 — 10:02 16 17:05 — 24:00 16 14:24 — 17:15 16 14 05:08 — 05:41 14 00:00 — 00:38 14 05:19 — 24:00 14 01:07 — 14:59

15 15 00:00 — 00:24 15 15 17 17 00:00 — 01:51 17 17 20:16 — 23:23 15 15 03:58 — 24:00 15 00:00 — 02:21 15
16 01:52 — 10:01 16 22:17 — 24:00 16 10:02 — 12:14 16 00:37 — 24:00 18 07:13 — 12:27 18 18 18 16 07:22 — 18:43 16 00:00 — 12:18 16 22:53 — 24:00 16 09:17 — 19:45

17 21:25 — 24:00 17 00:00 — 02:13 17 20:18 — 24:00 17 19 R /14:25/ 20:57 — 24 19 08:52 — 09:23 19 00:41 — 03:47 19 17 17 17 00:00 — 09:24 17
18 00:00 — 14:04 18 18 00:00 — 12:58 18 21:57 — 24:00 20 00:00 — 16:56 20 20 20 05:57 — 12:24 18 R 22:49 — 24 18 11:48 — 21:52 18 18 17:14 — 23:26

19 12:51 — 24:00 19 01:47 — 01:48 19 19 00:00 — 00:31 21 /20:08 — 24:00/ 21 19:10 — 19:59 21 13:07 — 16:23 21 19 00:00 — 06:32 19 19 10:19 — 14:22 19
20 00:00 — 14:59 20 01:02 — 24:00 20 11:36 — 12:28 20 02:07 — 24:00 22 03:36 — 24:00 22 22 22 22:31 — 23:41 20 20 23:31 — 24:00 20 20
21 R 21 00:00 — 01:13 21 21 00:00 — 02:28 23 00:00 — 00:42 23 23 21:12 — 24:00 23 21 11:59 — 15:33 21 00:00 — 04:38 21 15:23 — 17:12 21 00:01 — 02:13

22 03:45 - 14:48 22 02:36 — 24:00 22 00:51 — 12:40 22 08:38 — 24:00 24 /7:06/13:50 — 24 24 08:12 — 08:41 24 00:00 — 05:07 24 22 /17:56 — 24/ 22 22 /18:57/21:16 — 24 22 16:26 — 24:00

23 13:13 — 24:00 23 00:00 — 02:28 23 16:25 — 24:00 23 00:00 — 07:25 25 00:00 — 11:52 25 25 25 01:04 — 07:22 23 02:13 — 20:51 23 07:22 — 08:18 23 00:00 — 18:26 23 00:00 — 04:31

24 00:00 — 15:31 24 04:57 — 24:00 24 00:00 — 15:22 24 20:04 — 24:00 26 26 02:22 — 20:57 26 12:15 — 15:24 26 24 24 14:18 — 24:00 24 24 22:04 — 24:00

25 25 00:00 — 06:54 25 25 00:00 — 16:13 27 05:21 — 24:00 27 27 27 10:20 — 11:04 25 07:02 — 22:44 25 00:00 — 08:22 25 03:26 — 19:15 25 00:00 — 07:27

26 16:23 — 18:37 26 10:44 — 24:00 26 14:35 — 21:45 26 28 00:00 — 00:42 28 28 16:37 — 21:47 28 26 /14:40/19:32 — 24 26 14:25 — 24:00 26 26
27 27 00:00 — 14:50 27 27 17:12 — 24:00 29 23:20 — 24:00 29 04:50 — 06:21 29 29 10:03 — 11:51 27 00:00 — 22:29 27 00:00 — 08:07 27 05:35 — 21:27 27 05:36 — 12:31

28 04:18 — 24:00 28 /18:50/19:53 — 24 28 28 00:00 — 04:07 30 00:00 — 12:34 30 21:18 — 24:00 30 21:50 — 24:00 30 28 28 17:20 — 24:00 28 28
29 00:00 — 00:36 29 04:58 — 08:48 29 31 31 00:00 — 00:40 31 09:53 — 11:33 29 10:45 — 21:57 29 00:00 — 08:24 29 14:46 — 24:00 29 19:38 — 20:58

30 11:24 — 24:00 30 /15:20/16:57 — 24 30 15:24 — 17:03 30 30 30 00:00 — 02:47 30

31 00:00 — 09:09 31 00:00 — 21:12 31 04:52 — 11:09 31

ASTROLOGI.LV  info@astrologi.lv 

MAIJS JŪNIJS JŪLIJS AUGUSTS

JANVĀRIS FEBRUĀRIS MARTS APRĪLIS SEPTEMBRIS OKTOBRIS NOVEMBRIS DECEMBRIS

* ar sarkanu krāsu atzīmētās dienas ir sestdiena, svētdiena.                                         
(iekavās atspoguļots «Miglas zonas» Čika laika sākums, kas ilgst līdz visa Čika laika beigām) 

Laiku starp Mēness pēdējo precīzo leņķisko saikni ar kādu planētu un tā ieiešanu 
nākamajā Zodiaka zīmē sauc par Mēnesi bez kursa. Vēsturiski aprēķiniem izmantotas 
tikai septenera planētas, kas arī dod ikdienas dzīvē vērā ņemamu («Miglas zonas» čika 
laika) ietekmi — šis laiks ir garāks un likts iekavās. Nosaukums “Čika laiks” ir 
latviskojums, atbilstoši leģendai par kungu un čika kalēju. 
DIŽ-ČIKA LAIKS —  čika laiks retrogrādā Merkura peroidā. Iekrāsotie ir DIŽ-Čika laiki! 
Rezultātā — pastiprinātas Čika laika nedienas. R — retro Merkura perioda sākums; D — 
beigas. Sīkāk www.astrologi.lv.

TUKŠĀ jeb ČIKA LAIKA laika negatīvās iezīmes: 
 – daudz avāriju; – izklaidība; – vairāk runājam nekā darām; – kļūdas sakaros; uzkaras 
datori, tālruņi; – sarunātās tikšanās būs jāpārceļ vai tās nenotiks;– lūzt vai atsakās strādāt 
tehnika, elektronika; – naudas lietas nevedas; – tiek pieņemti nereāli lēmumi;  – 
nevajadzīgu lietu iegāde; – kļūdaina diagnostika; – tukši solījumi; – pieņemtie lēmumi 
piedzīvos izmaiņas; – nelaulāties; – sarežģīti triki ir bīstami.
No jaunu lietu uzsākuma galarezultātā, diemžēl, čiks vien iznāks. 

Čika laika pozitīvās iezīmes:
+ rodas iekšēja brīvības sajūta; + spēcīga intuīcija; + dzimst neparastas idejas;
+ labs laiks lasīšanai, pastaigām; + der pabeigt iesāktās lietas un domās sagatavoties 
jauniem darbiem; + izbauda vientulību; + nesteidzīgas sarunas; + veicamas pārbaudes 
un darbi, ja iznākumam nav nozīmes. 



Planētu cilpas 
Raugoties no Zemes, planētas pārvietodamās "met cilpas". Šīs cilpas veidojas, 
summējoties Zemes un planētas orbitālajai kustībai. Lielāko daļu laika planēta 
pārvietojas tiešajā kustībā no Rietumiem uz Austrumiem jeb direkti (D). Kad Zeme savā 
riņķojumā ap Sauli panāk planētu, tā "apstājas" un sāk pārvietoties šķietamā 
atpakaļvirzienā – retrogrādi (R). Kad Zeme pagājusi garām planētai, atsākas tās tiešā 
kustība – direkts (D). Saule un Mēness var būt tikai direkti. Jo tālāk planēta no Saules, 
jo retāks un ilgstošāks būs tās retgrogrādais periods.  

Direktā periodā planēta pauž savu dabisko raksturu, ļaujot arī cilvēkiem brīvi realizēt 
savas ieceres, atbilstoši planētas dabai, raksturojumam.  

Retrogrādā periodā planēta koncentrējas uz iekšēju sakārtotību, resursu pārdali, 
pārskatīšanu, atgriešanos pie iepriekšējām iestrādēm, pie atkārtojuma. Tas nozīmē, ka 
arī cilvēki no ārpasaulīgām lietām labprātīgi vai tiek spiesti pievērsties gara un iekšējās 
pasaules plānam. Retrogrādā planētu cilpas pārliek ietekmi no savas redzamās 
darbības un “kustības uz priekšu” uz planētai atbilstošu procesu bremzēšanu. Šajā 
laikā nevajag uzsākt jaunus planētai atbilstošus projektus. Labākais, ko retrogrādā 
stāvoklī var darīt, ir padziļināti pētīt un izstrādāt planētai atbilstošo enerģiju. 

Šo planētu cilpu apzināšana ir kā rifu karte kuģa kapteinim, paverot lielākas iespējas 
prognozēt kļūmes dažādās sfērās un izmantot tos kā atspēriena punktus.  

ATTĒLA PASKAIDROJUMS 
Direktā kustība. Planēta pauž savu dabisko raksturu, ļaujot arī cilvēkiem brīvi realizēt 
savas ieceres, atbilstoši planētas dabai, raksturojumam.  

Retrogrāda kustība. Planētas šķietami atpakaļejoša kustība, raugoties no Zemes.   
Retrogrādā planēta pārliek ietekmi no savas redzamās darbības un “kustības uz 
priekšu” uz planētai atbilstošu procesu bremzēšanu.  

Ēnas periods. Sākoties retrogrādajai kustībai planēta "atpakaļgaitā" pagriežas noteiktā 
Zodiaka grādā, teiksim, 23 grādos Svaros. Kļūstot Direktai, tā ir atvirzījusies jau līdz 3 
grādiem Svaru zīmē. Laika posmu, kamēr tā no šiem 3 grādiem sasniedz 
pirmsretrogrāda cilpas 23 grādus, esam nosaukušu par "Ēnas periodu". 
Salīdzinājumam izvēlamies cilvēka veselības stāvokli: pēc slimmības izārstēšans, ir 
jāpaiet laikam, lai atgreiztos pie iepriekšējā veselības stāvokļa.   
Ēnas periodā planētas harmoniskā ietekme ir pavājināta, lai arī kustība mēdz būt pat 
straujāka nekā vidēji. Tā tiecas atgūt ierasto ritmu, atgūt nokavēto. Nelīdzsvarots 
periods. Kā bumerangs atgriežas retrogrādā periodā sastrādātais. 

Stacionāra planēta. Pirms planēta pagriežas Direktā vai Retrogrādā pozīcijā, vispirms 
tā šķietami apstājas (S). Atkarībā no planētas tas notiek no dažām stundām līdz pat 
vairākām dienām pirms pozīcijas maiņas.  
Tas ir ļoti spēcīgs visas planetārās enerģētikas koncentrēšanās brīdis. Visa planētas 
enerģētika ir kā "savilkta dūrē". Lielisks brīdis pārdomātiem un ļoti svarīgiem soļiem. 
Tomēr jāsaprot, ja "kaut kas noies greizi", tad arī skāde būs milzīga. Tas atkarīgs no 
planētas tābrīža aspektiem un cilvēka perosnīgā horoskopa saspēles. 

Apstumsumi. Esam izdalījuši Starpatumusmu periodus, laiku starp diviem 
apstumumiem, kas "apēno" visu šo periodu. Svarīgus darbus nesākt. Jebkurš 
enerģētisks disbalanss ilgi sarežģīs dzīvi.  
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Pilns Mēness aptumsums 4. aprīlī pl 15:00
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DIŽ-ČIKA KALENDĀRS 

 

 
 
Svarīgi ir saprast planētu kustību – vai tās iet savu ierasto gaitu, tādējādi 
pildot savu “normālo” ietekmi uz procesiem vai arī met cilpu – no Zemes 
raugoties virzās šķietamā atpakaļgaitā – Retrogrādi.  
 
Astrologs Kristaps Baņķis labākai sapratnei ar astroloģiju nesaistītiem 
cilvēkiem devis šīm planētu cilpām nosaukumus: #Dižčiks  
 
Īsumā un vienkārši, planētu cilpa nozīmē, ka traucēta tās “normāla” 
darbība, ka tā ierastajām sfērām “pagriež muguru”, nenotiek biznesa 
izaugsme uz vidi – pa horizontāli – bet pa vertikāli – sakārtojas, 
padziļinās, pārkārtojas, projektējas; kas neņem to vērā un turpina 
virzīties ar apstiprinātiem lēmumiem, darbībām biznesā uz priekšu, tas no 
esošā Retrogrāda perioda veido nākotnes vektoru, kas nesīs problēmas, 
kļūdas, šķietami negaidītas spriedzes pilnas pārmaiņas.  
 
Sporta terminoloģijā retrogrāds ir kā treniņš, bet normālais ritms ka 
sacensības konkurence. 
 
Katrai planētai ir savs cikls, jo ātrāk planēta apriņķo Zodiaku, jo biežāki 
tai būs Retrogrādi periodi. 
 
DIŽ-ČIKA LAIKS - retrogrādā Merkura peroids, īpaši, ja pārklājas 
ar Čika laiku. 
Rezultātā - pastiprinātas Čika laika nedienas.     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



2015. gada planētu cilpu cilpas 
 

Retrogrāds Merkurs jeb Dižčika laiks 
īpaši, kad pārklājas ar ikdienas čika laikiem 

Pieaugot cilvēku izpratnei par čika laiku un tā nozīmi, astrologs Kristaps Baņ is 
2014. gadā ieviesa terminu "Dižčika laiks".  

Ar šo periodu apzīmē Čika laikus retrogrādā (šķietami atpakaļejošā) Merkura periodā. 

Šādi veidots kalendārs maksimāli ļauj izvairīties no sadzīviskām kļūmēm, jo īpaši 
biznesā un saskarsmē ar līdzcilvēkiem! 

Kas notiek Dižčika periodā:  

- tiek bremzēta visa veida ar komunikācija, ar transportu saistīti jautājumi;  

- cilvēki izpļāpās noslēpumus un neveiksmīgi izteiksies;  

- personīgā saskarsme būs apgrūtināta, vērojams negodīgums, neadekvātu vārdu 
birums;  

- rodas strīdi par sīkumiem, neiedziļinoties otra patiesajos nolūkos; 

- rakstu darbos, dokumentos tiks pieļauts vairāk kļūdu nekā parasti;  

- tiks kavētas tikšanās;  

- „uzkārsies” projekti un datori;  

- autoavārijas kļūs ierastāka lieta;  

- jaunumi izrādīsies tikai baumas.  

 

Retrogrādā Merkura laikā nevajadzētu akli uzticēties informācijai un rūpīgāk izmantot 
personiskās saskarsmes līdzekļus - vēstules, tālruni, e-pastu.  

Šajā laikā nevajag sākt ar tirdzniecību, transportu, komunikāciju saistītus projektus.  

Ieguvums - fantastiskas idejas, kurus pēc retrogrādā perioda izvētot, viena otra var 
izrādīties zelta vērtē. 

 

Neiegādāties: auto, tehniku, datortehniku, mobilās ierīces u.c. tehniskas lietas! 

 

DIŽ IKA LAIKS 2015. GAD  
 
21.01. plkst. 17:54  – 11.02. plkst. 16:56 Ūdensvīra zīmē 
19.05. plkst. 4:49  – 12.06. plkst. 1:33  Dvīņu zīmē 
17.09. plkst. 21:09  – 9.10. plkst. 17:57 Svaru zīmē 
 
 
 
 
 
 



 
 

APTUMSUMI 2015. GAD  
 
Pilns Saules aptumsums 20. martā. 
Aptumsums būs redzams Atlantijas okeāna ziemeļos,  Fēru salās, Norvēģu jūrā, Ziemeļu 
Ledus okeānā un Svalbāras arhipelāgā. Aptumsuma daļējā fāze redzama Atlantijas 
okeānā, Eiropā, Ziemeļāfrikā, Grenlandē un Ziemeļu Ledus okeānā.  
Aptumsuma maksimums plkst. 11:45:39 (pēc Latvijas laika) Norvēģu jūrā, netālu no Fēru 
salām un Islandes, kur pilnās fāzes ilgums būs 2m46,9s. 
Latvijā aptumsums būs redzams kā daļējs ar diezgan lielu fāzi - aizsegtās Saules daļu. 
Aptumsuma gaita Rīgā: 
Daļējās fāzes sākums – 10:55; 
Maksimālās fāzes (0,775) brīdis – 12:04; 
Daļējās fāzes beigas – 13:13. 
 
Pilns Mēness aptumsums 4. aprīlī. 
Aptumsums būs redzams Aļaskā, Klusajā okeānā, Krievijas Tālajos austrumos, Japānā, 
Jaunzēlandē un Austrālijā.  
Aptumsuma maksimums plkst. 15:00:15 (pēc Latvijas laika), kad pilnās fāzes lielums būs 
1,0008. 
Latvijā aptumsums nebūs redzams. 
 
Daļējs Saules aptumsums 13. septembrī. 
Aptumsums būs redzams Antarktīdā, frikas dienvidos un Indijas okeāna dienvidu daļā.  
Aptumsuma maksimums plkst. 9:54:11 (pēc Latvijas laika) Antarktīdas daļā iepretim 

frikai, kur daļējās fāzes lielums būs 0,79. 
Latvijā aptumsums nebūs redzams. 
 
Pilns Mēness aptumsums 28. septembrī. 
Aptumsums būs redzams Eiropā, frikā, Atlantijas okeānā, Ziemeļamerikā un 
Dienvidamerikā. Aptumsuma maksimums plkst. 5:47:08 (pēc Latvijas laika), kad pilnās 
fāzes lielums būs 1,2764. 
Latvijā būs redzama lielākā aptumsuma daļa, izņemot pašas beigas.  
Aptumsuma gaita Latvijā: 
Pusēnas fāzes sākums – 3:12; 
Daļējās fāzes sākums – 4:07; 
Pilnās fāzes sākums – 5:11; 
Maksimālās fāzes (1,2764) brīdis – 5:47; 
Pilnās fāzes beigas – 6:23; 
Daļējās fāzes beigas – 7:27; 
Mēness riets Rīgā – 7:29; 
Pusēnas fāzes beigas – 8:22. 
 
Sagatavojis astronoms Juris Kauli š 
(horoskopupasaule.lv) 



kārtīgajiem, punktuālajiem un rūpīgajiem
MĒNESS KALENDĀRI

Pērc 3 kalendārus + Tavs Mēness kalendārs vai plānotājs par brīvu
Cena € 54.00
€ 46.00 ar ASTRO VIP 

Plašāka informācijas par kalendāriem: 
http://www.astrologi.lv/meness_kalendars/kalendari/visi_meness_kalendari/

Tavs Mēness kalendārs

Iznāk kopš 2008. gada

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
€ 7.00 ar ASTRO VIP 

Kāzu, smukuma, attiecību
Kalendārs

Iznāk kopš 2010. gada

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

€ 18.00
€ 15.00 ar ASTRO VIP 

Iznāk kopš 2014. gada

Universālie čeku dedzināšanas
datumi un precīzi plkst. laiki.
Personālā Numeroloģiskā gada,
mēnešu un dienu aprēķins.
Vajadzīgie skaitļi finanšu
norēķinos. Paraksta skaitļi.
Lielisks palīgs visas ģimenes
labklājības vairošanai!

Astromaģijas datumi un
ieteikumi labklājībai, veselībai, 
attiecībām un veiksmei!

Apvienoto kalendāru cena

€ 21.00
€ 18.00 ar ASTRO VIP

Ēšanas, dzeršanas un 
diētas kalendārs

Iznāk kopš 2009. gada

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

€ 15.00
€ 13.00 ar ASTRO VIP 

Biznesa cilpu kalendārs

Iznāk kopš 2015. gada

Darījumu, finanšu, uzņēmējdarbības 
veidotājiem. 
Dižčika periodi. Čika laiki.
Pilnais Planētu cilpu kalendārs.
Uzņēmējdarbības reģistrācijas, statūtu 
maiņas, līgumu slēgšanas, reklāmas 
u.c. vislabākie laiki.
Būvniecības pamatakmens ielikšana 
un Jurģi.
Darbā iekārtošanās datumi.
Kredītsaistību labākie laiki. 
Astropadomi labklājībai.

Cena

€ 29.00
€ 25.00 ar ASTRO VIP 

ČEKU DEDZINĀŠANAS

KALENDĀRS

2016
ASTROLOGI.LV

KĀZU, SMUKUMA, ATTIECĪBU
KALENDĀRS

2016
ASTROLOGI.LV

ASTROMAĢIJASKALENDĀRS

2016ASTROLOGI.LV

ĒŠANAS, DZERŠANAS UN DIĒTAS
KALENDĀRS

2016
ASTROLOGI.LV

BIZNESA
CILPU KALENDĀRS

2016
ASTROLOGI.LV

Čeku dedzināšanas + 
Astromaģijas, Senču kalendārs
+ ārzemēm

JAUNUMS







SMUKUMA, KĀZU, ATSLODZES
KALENDĀRS

2016
ASTROLOGI.LV



ĒŠANAS, DZERŠANAS UN DIĒTAS
KALENDĀRS

2016
ASTROLOGI.LV
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