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KĀZU,&SMUKUMA&UN&ATTIECĪBU&KALENDĀRS 

                       

Smukuma&un&Kāzu&kalendārā&apkopota&informācija&visa&gada&garumā&par&konkrētām&dienām&un&
precīzu&laiku&(no:līdz&plkst.),&kad&veikt&konkrētas&lietas:&&

−& griezt&matus?&&
−& iet&pirtī?&
−& ieturēt&gavēni,&sākt&gavēni,&ievērot&atslodzi?&
−& laulāties,&iet&uz&randiņiem,&saderināties.&&

&
Kalendārā&apvienotas&Saules,&Mēness&dienu&un&zīmju&ietekmes,&izvēloties&minētajām&nodarbēm&
vislabvēlīgākos&laikus.&&

Paralēli&Mēness/Saules&ritmam&ir&norādes&pēc&planētu&cikliem,&kad&būtu&precībām&astroloģiski&labākie&
laiki,&kad&disharmoniskie.&Tātad,&lai&sekmīgi&atrastu&datumu,&teiksim,&precībām,&izvēlies&sadaļu&Kāzas&+&
seko&līdzi&blakus&stabiņā&astroloģiskajām&papildinošajām&norādēm.&Starp&citu,&garīgā&skatījumā,&
pievienojot&arī&pareizticīgās&baznīcas&norādes.&&

Īpaši&precīzi&minēti&klasiskie&gavēņa&laiki&pēc&Mēness&fāzēm&–&12&stundas&pirms&un&pēc&Jauna&Mēness&un&
Pilnmēness&iestāšanās&un&6&stundas&pirms&un&pēc&1.&un&Pēdējā&Ceturkšņa&iestāšanās.&&&
Atzīmētas&arī&Mēness&fāzes&un&labvēlīgās&dienas,&kurās&veikt&visu&iecerēto&ar&labu&rezultātu.&&&&&

Astrologa&darbā,&izvēloties&unikāli&konkrētam&pārim&laiku,&izmantoju&tieši&šajā&kalendārā&pieejamos&
datumus.&

 

 

 



PASKAIDROJUMI KĀZU, SMUKUMA KALENDĀRA TABULAI 
 

 
 

Datums Mēness fāžu maiņa 
Dienas enerģētika 

Atslodze 
Diēta 

Matu 
griešana 

 Pirts Kāzas 
Randiņi 

 Astroloģiski  u.c. ieteikumi kāzām 

 Iekrāsoti 
sarkanā – 
brīvdienas 
un svētku 
dienas. 

Svarīgi&zināt!&
Kāzu&dienā&iekodētā&informācija,&ko&
nes&sevī&tā&brīža&planētu&stāvoklis&
debesīs,&pavadīs&visu&laulību&mūžu.&
Jo&brīnišķīgāks&un&harmonisks&pēc&
visiem&rādītājiem&datums,&jo&vairāk&
debesu&palīgu&laulībā.&&
Jāsaprot,&ka&kāzu&datums&ir&labs&
pavadonis&attiecībām,&ko&nosaka&
pāra&savstarpējā&mijiedarbība&un,&
protams,&katra&individuālais&
saderības,&attiecību&potenciāls.&&
Ieteicams&skatīt&arī&Čika&laika&
kalendāru,&lai&kāzas&neiekrīt&
Tukšajā&laikā!&&
Laulībām&vispiemērotākās&ir&
pirmdienas,&ceturtdienas,&
piektdienas&un&svētdienas.&&
&
Par&atslodzēm!&
Gavēnis&=&pilnīga&organisma&
atslodze.&&
Atslodzes&laiks&=&mērenība&uztura&
lietošanā,&ierobežojumi.&�
Atslodze&norādītas&visas&�
kalendārās&dienas&garumā.&&
Ja&atslodzes&diena&sakrīt&ar&
labvēlīgu&planētu&stāvokli&un&
Dilstošu&Mēnesi&–&var&uzsākt&diētu,&
atbrīvoties&no&kaitīga&ieraduma.&&
&
Mēness&Apogeja&un&Perigeja&
Ietekme&jūtama&24&h&pirms&un&12h&
pēc&norādītā&laika.&&
Mēness&Apogejā&–&Mēness&
vistālāk&no&Zemes.&&Ietekme:&
palielinās&bezbailība.&Cilvēki&ir&
optimistiski&un&neapdomīgi,&vieglāk&
iesaistās&dažādās&avantūrās,&
attiecības&un&notikumos.&Grūti&
sajust&mēru,&palielinās&ievainojumu&
un&nelaimes&gadījumu&skaits.&
Jācenšas&nezaudēt&kontroli&pār&
sevi&un&notikumiem,&sekot&līdzi&
domām,&kā&arī&ierobežoti&lietot&
uzbudinātājus,&piemēram,&alkoholu,&
kafiju,&zāles.&&
Laulības:&tikai&mērenas.&
&
Mēness&Perigejā&:&Mēness&
vistuvāk&Zemei.&&Ietekme:&
satraukums,&bailes&un&nemiers.&
Depresīvs&noskaņojums.&
Apjukums.&Pieaug&traumu&un&
negadījumu&skaits.&
Laulības:&neiesaka.&&
&

Dienas&fons:&&
!!"/"!":&labvēlīgs.&
!#"/##"/$#":&spriedze.&
&

Mēness&fāzes:&&
#- Jauns Mēness; !- Augošs;  
$- PilnMēness;  "- Dilstošs. 
����� 

  
 

Ja pie 
smaidiņa 
nav pl., 

tas 
attiecas  
uz visu 
dienu. 

 $ $&:&&ieteicamās&laulības&dienas!&&

Kalendārajā&datumā&norādītajā&laikā&ir&labvēlīgs&
Mēness/Saules&cikla&stāvoklis&laulībām,&lai&
saderinātos,&randiņiem.&&
&
Esam&ieviesuši&arī&pareizticīgā&kalendāra&
(ne)labvēlīgās&laulību&dienas.&Šis&kalendārs&
zināms&kā&baznīcas&stūrakmens&pāru&kopdzīves&
svētīšanā&un&ietver&sevī&daudzas&kristīgās&
tradīcijas.&&
Parasti&nelabvēlīgie&laulību&datumi&sakrīt&ar&
gavēņu&laiku&vai&kristīgajiem&svētkiem.&&
&

% :&&pareizticīgās&baznīcas&&

ieteiktie&laulību&datumi.&&

% :&&pareizticīgās&baznīcas&kategoriski&

neieteiktie&laulību&datumi.&&
&

! :&&kalendārajā&datumā&ir&labvēlīgs&planētu&
stāvoklis.&&Labvēlība&dažādiem&aizsākumiem,&
darbībām.&Bet&var&nesakrist&ar&Mēness/Saules&
cikla&labvēlību&konkrētai&nodarbei.&Tātad&–&jāņem&
tas&vērā!&& 

# :&&kalendārajā&datumā&ir&nelabvēlīgs&
planētu&stāvoklis.&Norādītais&planētu&pāris&rāda,&
tieši&kādā&jautājumā&pastāv&spriedze.&&
Ietekme&jūtama&aspekta&dienā&un,&&iespējams,&1:
3&dienas&pirms&tam.&&&
&

#Mēness&&:&disharmonija&Mēness&mijiedarbībā&

ar&citām&planētām,&kas&traucē&nodot&vajadzīgo&
enerģiju.&kā&rezultātā&rodas&nepatika,&pārpratumi,&
spriedze,&slikta&oma,&neveiksmes&u.tml.&

 # Aptumsums&–&
3&dienas&pirms&un&pēc&neprecas&un&neveic&
jebkādas&svarīgas&nodarbes.&

 
R/Retrogrāds&–&atpakaļejoša&planēta&–&līdzi&nes&
lielāku&iedziļināšanos&savā&pasaulē,&mazāk&
partnerībā&un&kopībā.&
Jāskatās,&kad&sākas&(R)&periods&un&kad&tas&
noslēdzas&(D).&
Atkarībā,&kāda&planēta&ir&retrogrāda,&–&tādā&veidā&
tas&skar&attiecības.&&
Vienīgie&izņēmumi&ir&cilvēki,&kuru&dzimšanas&
kartē&ir&šāds&planētas&retrogrādais&stāvoklis.&&&
R&Venera&–&neprecas.&Īpaši&attiecībām&
disharmonisks&periods,&tā&sauktie&„mīlestības&
pinekļi”,&kad&pārim&ir&grūtības&ar&savstarpējo&
sapratni&un&mīlestības&došanu:pieņemšanu.&&
Plus&atšķirības&vērtībās&un&gaumē.&&
Retrogrādas&Veneras&laikā&neveic&būtiskais&
skaistumkopšanas&manipulācijas,&jo&var&nesanākt&
vēlamais,&un&vēlāk&–&pārdomās.&&
&
Retrogrāda&planēta&pastiprina&ieceru&un&ieplānotā&
neizdošanos,&kā&arī&bieži&vien&–&„netrāpīt&īstā&
laikā&un&vietā”.&
&
FAKTISKI&nav&tādu&viennozīmīgi&labu&vai&
viennozīmīgi&ļoti&nevēlamu&dienu.&&
Katrai&dienai&ir&daudznozīmība,&kas&jāapkopo&pēc&
norādēm!& 

 





 
Attiecību kalendārs 2015. 

 
Attiecību kalend ākais,  

i veidotu laimīgas attiecības. 
ārā apkopota informācija, kad ir sarežģītākais laiks un kad lab

la
 

 

 Seksam kategoriski „Nē!” dienas un laiki. 

Lai pasargātu Tavs attiecības no kļūmīgiem soļiem.  

Seksam kategoriski „NĒ”! – šajos laiks sekss var novest pie šķiršanās, izsaimnieko abu partneru enerģijas 
krājumus, nodod partnerim negatīvu enerģiju, veicina seksuālu slimību rašanos. Svarīgām lietām enerģijas var 
nepietikt vienkārši tādēļ, ka tās kā caurā maisā aiziet dzīvojot aplamu seksuālo dzīvi. Tieši konkrētās dienas 
enerģētika ir tā, kas taisa šos „caurumus”. 
Tas ir arī salīdzinājums ar otra „enerģētiskās miskastes” iztukšošanu caur sevi ... 

 

 Īpašās tuvības dienas un laiki. 
    maģijas brīži, kad viss izdodas labāk, jaudīgāk, izjustāk.... ĪPAŠĀS TUVĪBAS datumi un laiki – attiecību intīmās 

Seksuālā dzīve nav tikai fizisku kontaktu virkne... Kopdzīvē divu cilvēku savstarpējā fiziskā un emocionālā 
mijiedarbībā un pielāgošanās spējā Mēness spēlē “pirmo vijoli”. Labs sekss paildzina mūžu. Un attiecību mūžu 
pavisam noteikti. Turklāt šīm dienām ir daudz  un dažādi pozitīvi „pipariņi”. 

Piemēram, tuvība 5. MD ir dziedinoša; 11. MD uzplaukst seksualitāte; 14.MD var izbaudīt eksotiku un 
jaunievedumus;  17.MD ir īsta sievietes orgasmu krātuve, turklāt vēl ārstē sieviešu problēmas, bet 24.MD ārstē 
vīriešu kaites. 

Piemēram, 9. 19. un 19. jeb apjukuma Mēness dienās seksuālās attiecības būtiski saindē attiecības un veicina 
nesaprašanos partneru starpā, bet sekss 23. Mēness dienā veicina partneru šķiršanos.  

Var nodarboties vienkārši ar seksu, šķaidot savu enerģiju kur un kā pagadās, bet tikai ieskatoties Saules, Mēness 
kalendārā vari sasniegt savas un partnera virsotnes. Tur tā atšķirība. 

 

 Konfliktu bīstamības datumi un laiki.  

Laiki, kad „viena pagale nedeg”, kad trauki var šķīst un attiecības nogrimt konfliktos.  

Kā pa trauslu ledu jāstiprina attiecības un jāvairās no provokācijām. Viss ir jūtīgs... 

Tajā pat laikā, ja izdodas izvairīties no konfliktiem tas kā pozitīva karma vairo attiecību mūžu. Tā reizi no reizītes un 
lielajos notikumos redzēsi kā atmaksājas. Dienas, kad saglābt attiecības tagadnē un nākotnē. 

 





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 
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