


 Astromaģijas un senču kalendārs 2016. 
 

Astromaģisko Čeku dedzināšanas kalendāru papildinām ar �  
Astromaģijas un senču kalendāru - labklājībai, veselībai, attiecībām un veiksmei! 
Ja vēlies laimē starot un astro labvēlīgā laikā atrisināt savus karmiskos uzdevumus -kalendārs 
tieši Tev!  
 
Ko mēs pirmoreiz Latvijā piedāvājam (aizsākums astrologi.lv jau krietni senāks): 
  
Dodam labākos un spēcīgākos laikus, kad planētas savstarpēji veido 
īpašu planētu stāvokli.  
Astromaģijas kalendāra lielākā vērtība ir tieši #astromaģija datumi un precīzi laiki, kad 
planētu spēks ir maksimāls konkrētajam rituālam.  
 
Astromaģijas kalendārā savienota: 

! Astroloģija; 
! Numeroloģija; 
! Latvju spēka vārdi, dzīvesziņa;  
! Rituālu kārtība veiksmei.  

 
Unikālie planētu laiki + noteikti rituāli + senču spēka vārdi Tev palīdzēs: 

!! veidot attiecības;  
!! stiprināt ģimeni; 
!! padarīt veiksmīgus un laimīgus bērnus; 
!! uzlabot veselību; 
!! kļūt skaistākam;  
!! palielinās iespēju kļūt turīgākam! 
!! Palūgt palīgā uguni un ūdeni savu vēlmju piepildījumam.  

 
 
Astromaģijas kalendārā ietilpst arī pilnveidotais un astroloģiski precizētais  

"! Senču kalendārs. 
Latviski izsenis sauktās LAIKA LŪKAS: 

"! gadskārtas  
"! unikāli brīži, kad ar noteiktām darbībām (rituāliem caur visām 4 stihijām) var pagriezt 

karmas ratu sev vēlamā virzienā;  
"! laiks, kad ir atraisīta brīvā griba un pastāv lielāka iespēja izvēlēties sev pieņemamu 

liktens pavērsiena scenāriju;  
"! Spēcīga pozitīvisma iniciācija noteiktai dzīves sfērai!   

Astrologi.lv LAIKA LŪKAS ievirza senču nodomam visatbilstīgākos astrolaikos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASTROMAĢIJAS ĪPAŠIE LAIKI 2016. GADAM 

 
K. Baņķa autormetode 

•! Tabulas kolonnās uz leju ir atspoguļoti labākie laiki minētās nodarbes rituālu veikšanai.  
 
•! Vislabākie ir datumi/laiki, kas apvieno:  

+ Astromaģisko laiku 
+ # veiksmes dienas, kad planētas ir īpaši harmoniskas 
+ Numeroloģisko Personālo dienu  

 
•! Astromaģijas laikus jāpielieto pēc savas izpratnes, piemērojot mūsu minētos rituālu 

paraugus, atbilstoši visām 4 stihijām. Improvizē – tā ir Tava brīvā griba un Tavs liktenis.   
 

•! Jo vairāk Maģijas datumu sakrīt vienā dienā, īpaši ar Senču kalendāra LAIKA lūkām, jo 
dienai ir lielāks spēks un ietekme uz Tava karmas rata izmaiņām. Īstā Laimes kalšana! 

 
•! ASTRO VIP abonementiem ir iespēja individualizēti samērot astromaģiskos datumus ar 

savu Dienas luksoforu un atrast vēl precīzākus laikus individuālajai astromaģijai! 
 

•! $ Saules sirdī  
Visi minetie planetu stāvokļi ir astromaģiski, jo darbojas kā spēcīga INICIĀCIJA, kad 
Visums palīdz realizet šajā laikā noteiktās darbības caur veiktajiem rituāliem. 
Saules sirdī u.c laiki noteikti pēc planētu cikla Dienas astro luksoforā.  
Īpaši ieteicams laiks ir 1 min. pirms precīzi norādītā plkst. laika! Sākot jau 30 minūtes 
pirms norādītā laika (ātrāk pirms savienojuma) efekts būs pilnīgi pretējs – disharmonisks. 

 
•! ✪  Satikšanās. Pl. Savienojumi  

Maģisks brīdis, kad atstrādāt šo planētu nozīmē iekodēto karmisko loku, veidotu jaunas 
iniciācijas un savam liktenim atrisinātu planētām atbilstošus karmas mezglus. 
Vissvarīgākais ir precīzs laiks, kad notiek savienojums. Tomēr ietekme, atkarībā no 
planētas, jau jūtama Merkurs, Venera – 1 dienu pirms precīzā laika;  Marss – 2 dienas; 
pārējās planētas ar vēl ātrāku ietekmes periodu.  

 
•! % Pārmaiņas. Pl. Tēmu nomaiņa. 

Unikāls un arī maģisks brīdis. Zodiaka zīmes 0-1 grādā tiek pārkāpts ENERĢĒTISKAIS 
SLIEKSNIS – uzsākts jauns ceļš, jauns starts visas Zodiaka zīmes garumā. Līdz ar 
planētu konkrētaja Zodiaka zīmē nomainās dzīves sfēru tematikas arī cilvēkiem.  
Tev jāsaprot planētas nozīme (kas?) un jāizprot tās uzvedība konkrētajā Zodiaka zīmē 
(kā?), tādējādi izjutīsi laika garu - kā planēta simboliski pārvalda laiku. Tā ir atslēga uz 
panākumiem! Panētu retrogrādie stāvokļi ir jāskatās īpašajā “Dižčika kalendārā”.  
Vissvarīgākais ir precīzs laiks un laiks pēc zīmes maiņas. Rituāli izpildāmi 12h laikā.  

 
•! & Lilitas jeb Melnā Mēness savienošanās ar planētām. Karmas trauka tukšošana. 

Karmiski svarīgs brīdis, kurā aktivizējas Lilita no savienojumā esošās planētas izvelk 
ēnas “miskastes”, zūdības pusi. Ieteicams uzvesties īpaši harmoniski, lai neveidotu sev 
slikti karmu un nesagādātu problēmas, tā kā vairums uzvedīsies neierasti neadekvāti. 

 
•! ! Augošā Mēnesī veic rituālus, kas paredz ieguvumu pieaugumu, aizsākumu;  

" Dilstošā Mēnesī veic rituālus, lai atbrīvotos no visa liekā, atteiktos, pabeigtu; 
# PilnMēnesī veic rituālus, kas sublimē visu enerģētiku – kā pilnbrieds, virsotne: 
' JaunMēness laikā un nākamajās 2 dienās nodarbojas ar ieceru ( plānošanu, izstrādi, 
sarunām. Nekādas konkrētas darbības neveic. Arī Rituāli šajā laikā ir kā nodomi, ieceru 
uzmetums.  http://astrologi.lv/meness_kalendars/meness-ritmi/meness-cikliskums/ 

 



 
 

•! ) Aptumsumu laiks ir garīgs tranformācijas brīdis, kad karmas vārti ir ļoti plaši atvērti, 
tādēl jebkura darbība ir ļoti svarīga, ar dvēseliskumu piepildīta un ar Dievaplīgu (jālūdz). 
Laika plūdums nav pakļauts praktisku nodarbju piepildījumam un vairāk piemērots 
lūgšanām, meditācijai, sveču dedzināšanai.  
http://astrologi.lv/meness_kalendars/meness-ritmi/aptumsums/ 
 

•! Apogeja laikā “ vējš matos”  un pieaug vēlme riskēt, būt pārdrošam, tādēļ uzdrīkstēšanās 
dzirksts jāiegulda radošuma, mākslinieciskumā, mīlestībā un uguns rituālos.  
Perigeja laikā galvenais uzdevums ir sabalansēt savas emocijas un neļauties depresijai, 
skumjām, tādēļ derēs visas nomierinošās un meditatīvās tehnikas, mūzika, ūdens rituāli.  
http://astrologi.lv/meness_kalendars/meness-ritmi/aptumsums/ 
 

•! Uz visiem attiecināmās Planētu ingresijas zīmēs un Planētu savienojumus 
piesātina/apvieno un individualizē ar Numeroloģisko maģisko dienu informāciju. Tas ir 
radošs process un palīdz labāk izprast savas iespējas un padarīt šos maģijas brīžus tieši 
sev visvēlīgākus. Tiešī šī visu informāciju sintēze ir visgrūtākā, jo prasa atbildību pret 
sevi. Bet, esi drosmīgs, tieši radīšanas dēļ mēs esam šeit un tagad inkarnējušies! 
 

•! Astromaģijai ir piemērota ikviena Numeroloģiskā Personālā diena, tomēr katrā no tām 
rituāli būs citādāki – Personālās dienas aprakstam atbilstošāki. 
Labklājībai vispiemērotākās ir 1., 3., 5., 8. Personālās dienas. 
Aizsākumiem  - 1., 3., 8. Personālās diena. 
Sakārtošanām, darbam – 4. Personālā diena. 
Ģimenei un attiecībām – 2., 4., 6. Personālās dienas. 
Lūgšanām , garīgumam – 7. un 9.  Personālās dienas. 
No kaut kā atteikties, atvadīties  – 9. Personālā diena. 
 
Sieviešu lietām – pāra Personālās dienas. 
Vīriešu lietām – Nepāra Personālās dienas. 
Personālo dienu aprēķins ir jāapgūst pievienotajos materiālos. Tādējādi katram ģimenes 
loceklim var būt atšķirīgs labvēlīgais laiks.  

 
•! Astromaģiskie laiki ir izmantojami arī citām darbībām, kuras pavada labs nodoms, jo tās 

pēc būtības ir spēcīgas un svētīgas.  
 
•! Īpaši rūpīgi izvēlies pašu pirmo reizi, kad sāksi ievērot astromaģijas datumus.  

Kā sāksi – tā aizies! 
 

•! Tev ir dota brīvā griba un radošums izmantot visu šo informāciju pēc saviem ieskatiem 
un savas saprašanas! Radošums, centība un Visuma laika nozīmīguma izpratne (darīt 
īstās lietas, īstajā brīdī)  karmas ceļā ir ļoti nozīmīgi un vienmēr atmaksājas! 

 
 
 

 © Visas autortiesības ir aizsargātas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





ASTROMAĢIJAS TEMATISKĀS NODARBES 

Ikviens no astromaģijas kalendārā minētajiem datumiem ir svarīgs un pielietojams teju ikvienai no 
minētajām sfērām. Svarīgi ir saprast Personālās maģiskās dienas pamudinājumu, kā arī izpildot rituālus, 
ievērot katrai sfērai unikālu rituālu pēc 4 stihijām. Visu 4 stihiju klātbūtne garantē veiksmīgu iznākumu. 
Sniedzam katrai sfērai savu paraugu piemēru un norādām, kāds planētu stāvoklis tai ir īpaši veiksmīgs. 
Katram rituālam pašam jāatnāk pie veicēja, tādēļ sākumā pietiks,  ja kalendārā norādītajos labos datumos 
un laikos kaut vai tikai padomāsi par sev svarīgo un noskaitīsu kādu no dainām. Vēl labāk, ja veiksi 
darbību, kas sakrīt ar visām 4 stihijām. Vēlam Laimi, ar Dievpalīgu! 

Ej Laimiņa tu pa priekšu, Es tavāsi pēdiņās. 
Nelaid mani to celiņu, kur aizgāja Ļauna diena. 

VESELĪBAI 
Ieteicami savstarpēji ✪Savienojumi: Saule - Venera – Jupiters – Saturns - Neptūns 
! Saules sirdī: Venera, Jupiters, Saturns, Neptūns 

Uguns Gaiss 
Rituālā pielietojams veids: 

- Ugunskurs,)svece,)sērkociņš,)dzirkstele.)

- Liela)griba,)apņēmība.))

Rituālā pielietojams veids: 

- Smaržkociņi,)vējš,)kustība,)deja.)Sarunas.)
- Informācijas)nesēji.)Transports.)Draugi.)

Tava rituāla apraksts: Tava rituāla apraksts: 

Ūdens 
Zeme 

Rituālā pielietojams veids: 

- Ūdenstilpne,)dzēriens.)Ledus.)

- Baznīca.)Svētvieta.)

- Ticība,)emocijas,)romantika,)lūgšanas.)

Rituālā pielietojams veids: 

- Visas)praktiskās,)saimnieciskās)lietas,)

instrumenti,)nauda;)aprakšana;)koks;)

- Precizitāte.)Punktualitāte.)!

Tava rituāla apraksts: Tava rituāla apraksts: 



! Pārmaiņas. Pl. Tēmu nomaiņa 
Planētas pāriešanu blakus esošajā Zodiaka zīmē sauc par ingresiju.  
Tas ir unikāls un arī maģisks brīdis. Zodiaka zīmes 0-1 grādā tiek pārkāpts 
ENERĢĒTISKAIS SLIEKSNIS – uzsākts jausn ceļš, jauns starts visas Zodiaka zīmes 
garumā. Planētu ceļš Zodiakā ir atšķirīga garumā, kas var ilgt pat vairākus gadus 
Saules sistēmas tālajām planētām un aptuveni 1 mēneša garumā tuvajām – Saule, 
Merkurs, Venera. Kalendārā nav norādīts Mēness Zodiaka zīmēs, kas maina zīmes ik 
pēc 2,5 dienām. Mēness ir kā Gaismas slēdzis, kas  saslēdz visu planētu izvietojumu. 
Tas jāskatās KB Tavs Mēness kalendārs.  
Līdz ar planētu konkrētaja zīmē nomainās dzīves sfēru tematikas arī cilvēkiem.  
Lai sparastu laika garu Tev jāsaprot planētas nozīme (kas) un jāizprot tās uzvedība 
konkrētajā Zodiaka zīmē (kā), Tādējādi sapratīsi laika garu un kā planētas simboliski 
pārvalda laiku. Tā ir atslēga uz panākumiem!  

Ingresiju skaidrojumā planētas atbild uz jautājumu – KAS?  
Saprotot planētu nozīmi, var pateikt kādā laikā dzīvojam un kas gaidāms.  
Kā notiks – to pateiks Zodiaka zīme, kurā atrodas planēta.  
Tavs uzdevums ir sintezēt planētu nozīmi ar Zodiaka zīmju nozīmi un to pamata 
veidot savu unikālos rituālu vai vismaz padomāt par šīm tēmām. Tādējādi dosi 
labvēlības zīmi visam planētas periodam, kuru tas ietekmē.  
Vēdiskajā tradīcijā planētas ir kā “ dievu vēstniecības”  ar lielu ietekmi un katrai no 
tām tiek veidoti tempļi ir savas lūgšanas u.tml.  

PLANĒTAS – KAS? 
Saule 
Mūsu galaktikas centrs.  
Astroloģijā Saule ir Gars, gaismas nesējs, enerģija un spēks. 
Saules funkcija ir dot un radīt. Saule nosaka to, kas cilvēkam patīk un kas nepatīk. 
Saule atbild par radīšanas procesiem. Tā ir cilvēka griba, „ego”, pašizpausme, 
enerģija, radošums un gribasspēks. 
Kas? – tēvs, vīrs, priekšnieks, valsts galva, radošums, gara stiprums, gribas avots, visa 
centrs, skatuve. 

Mēness 
Zemes pavadonis.  
Mēness atspoguļo Saules gaismu. Pārvalda zemapziņas pasauli un cilvēka spēju 
adaptēties vidē. Mēness ir kā mātes klēpis.  
Kas? – māte, sieva, saimniece, sapņi, ieradumi, intīmas patikšanas, seksualitāte, 
pieķeršanās, emocijas, veselība. 

Merkurs 
Saulei tuvākā planēta un ātrākā planēta.  
Debesu sakarnieks. Savas straujās dabas dēļ raksturo prātu, intelektu un gudrību. 
Kas? – kontakti, sakari, tirdzniecība, transports, pusaudži.  

Venera 
Venēra ir trešā spožākā planēta aiz Saules un Mēness, un to ir iespējams saskatīt arī 
dienā. Venera tiek saukta par Rīta zvaigzne - Ausekli vai Vakara zvaigzni - Rietekli. 
Debesu skaistuma dieviete, vērtētāja.  
Venera raksturo patikšanas, sievišķīgo, harmoniju un skaistumu.  
Kas? – sieviete, vērtības, ērtības, mode, māksla, skaistums, simpātijas, prieka avots, 
maza nauda.  



PLANĒTU MIJIEDARBĪBA 

Dienu no dienas planētas savstarpēji mijiedarbojas jeb astroloģijā/astronomijā veido 
noteiktus leņķiskus aspektus. Tas ir (dis)harmonisks enerģijas nodošanas veids. 
Praktiskā dzīvē tas izmantojams, lai prognozētu kādi jautājumi nonāks dienaskārtībā. 
Tas attiecas uz visiem, tikai katrs to uztvers un piedzīvos citādāk. 
Visi minetie planetu stāvokļi ir astromaģiski, jo darbojas kā spēcīga INICIĀCIJA, 
kad laiks palīdz realizet šajā laikā noteiktās darbības caur veiktajiem rituāliem. 

. Saules sirdī  
Planētu precīzs savienojums ar Spīdekli Sauli. 

Saules sadedzināts un Saules sirdī. 
Atrodoties tuvu Saulei, astroloģijas terminoloģijā planēta „sadeg”, proti, zaudē savu 
spriestspēju un piesātināts ar subjektīvismu. Vislabākais, ko var darīt šajā laikā – visu 
uztvert viegli un ar humoru un nevienu lieki neprovocēt. 

„Saules sirdī”. 
Precīzs planētas savienojuma brīdis ar Sauli – kalendārā atzīmēts kā .  
Īpašs stāvoklis, kad Saule smeļ un reizē nodod spēku planētai un tās pārstāvētajām 
dzīves sfērām.  

Šajā laikā var atnākt ģeniālas idejas, kad izpratne ir pārcilvēciska un sakņojas 
Visumā, kolektīvajā apziņā un karmiskajā pieredzē.  



Tava Maģiskā Personālā diena 
Mēness kalendārs ir universāls. Numeroloģija ir individuāla. Saliekot kopā Visuma spēku, kas 
attiecas pilnīgi uz visiem un pārsniedz katra individuālo varēšanu, ar numeroloģijas zinībām – 
iegūstam individuālo Mēness kalendāru.  
Izpildot vienkāršus numeroloģijas aprēķinus, Tu uzzināsi savu Personālo gadu un mēnešus. Tas 
palīdzēs labāk saplānot gadu.  
Apvienojot Universālajā Mēness kalendārā norādīto dienu enerģētiku ar personālās dienas 
vibrācijām var veiksmīgi izmantot katras dienas potenciālu.   

Viss kopā ļaus sekmīgāk izmantot Visuma spēku savā labā. 

Kā aprēķināt Personālo gadu 
Personālo gadu veido deviņu gadu grupas, kas secīgi mainās skaitļos no 1 līdz 9, pēc tam atkal 
sākas jauns cikls – 1 līdz 9.  
Neatkarīgi no tā, vai cilvēks to apzinās un pievērš uzmanību, viņa dzīve plūst pa noteiktu shēmu, 
izejot cauri šiem individuālās izaugsmes gadiem. Izturoties uzmanīgāk, ir izredzes nepalaist 
garām katra individuālā gada konkrētās iespējas.  
Personālā gada skaitli nosaka, saskaitot savu dzimšanas mēnesi un dzimšanas datumu un 
pašreizējo kalendāro gadu: dzimšanas mēnesis + dzimšanas datums + pašreizējais gads (2015.= 
2+0+1+5=8.).  

Kā aprēķināt Personālo mēnesi 
Personālā mēneša skaitli aprēķina, saskaitot iegūto Personālā gada skaitli ar kalendārā mēneša 
kārtas skaitli. Aprēķinā mēneša kārtas skaitli iegūst pēc šāda parauga: janvāris – 1, februāris – 2, 
marts – 3, aprīlis – 4, maijs – 5, jūnijs – 6, jūlijs – 7, augusts – 8, septembris – 9, oktobris -10/1, 
novembris -11/2, decembris - 12/3. 

Kā aprēķināt Personālo dienu 
Personālo dienas skaitli aprēķina, saskaitot iegūto Personālā mēneša skaitli ar izvēlēto kalendāro 
datumu.  
Aprēķina rezultātā jāiegūst skaitļus no 1 līdz 9. Personālās dienās ņem vērā arī Meistaru skaitļus 
– 11 un 22. Tā kā Meistara skaitļu vibrācijas ir augstas un ne visi tās sadzīviskā līmenī spēj
realizēt, ikdienas līmenī izmanto vispirms 2. un 4. un tikai pēc tam 11. un 22. Personālo dienu 
aprakstus.  
Ērtībai var darīt tā, ka aprēķina Personālās dienas skaitli mēneša pirmajam datumam un turpmāk 
secībā no 1 līdz 9 rindo skaitļus līdz pat mēneša beigām.  

Aprēķinu piemērs 
Cilvēka dzimšanas dati ir 16.08.1973. Aprēķins 2015. gadam.  
Personālais gads: 16. (dzimšanas datums) + 8. (dzimšanas mēnesis) + 2015. (šā brīža kalendārais 
gads) = 16+8+8 = 32 = 3+2 = 5. Tātad 2015. gads šim cilvēkam nes skaitļa 5 vibrācijas. Tas arī 
ir iegūtais Personālais gads. 

Aprēķins 2015. gada septembrim. 
5. (Personālais gads) + 9 (septembris) = 14 = 1 + 4 = 5. Tas nozīmē, ka 2015. gada septembris
šim cilvēkam būs 5. Personālais mēnesis. 

Aprēķins 2015. gada 26. septembrim. 
5. (septembris kā 5. Personālais Mēnesis) + 26. (kalendārais datums) = 31 = (3+1) 4. Tas
nozīmē, ka cilvēkam 2015. gada 26. septembris ir 4. Personālā diena. 



 
Tavu Maģisko dienu skaidrojums 
Jebko no minētā var izmantot rituālu veikšanai. 
Krāsas izmantojamas svecēm, apģērbam, ēdienam, rituālu lapiņām, uz kurām raksta savas 
vēlmes.  
 
1. 
Aizsākumu diena.  
"Es atveru jaunus dzīves vārtus!" 
Uzņemies līdera lomu, pieņem vienbalsīgus lēmumus, izrādi iniciatīvu. Vēlme būt neatkarīgam. 
Pēc iespējas jābūt oriģinālam un radošam. Dari to, ko vēlies. Labākā diena, lai sāktu biznesu, 
jaunu darbu. Tiecies ar jauniem cilvēkiem. Lieliska diena pirmajai tikšanās reizei. Notici saviem 
spēkiem un intuīcijai.  
Dusmas, spītība, nepacietība vai satraukums var sagraut visas labās iespējas. 
Dienas akmens – rubīns. 
Krāsa – sarkana. 
 
Rituālu iespējamību tēmas. 
Bizness, reklāma, līgumi, bankas, aizsākumi. 
Sporta nodarbes, treniņš. 
Auto pirkšana, transporta lietas. 
 
 
2. 
Sadarbības diena.  
"Esmu labestīgs un iejūtīgs pret citiem!"  
Esi mierīgs! Pieņem lēmumus komandā. Esi pacietīgs, izturēts, diplomātisks. Centies, lai citiem 
būtu viegli ar Tevi, un saproti viņu jūtas. Dari vairāk, nekā Tev pienākas. Gaidi.  
Dienas akmens – Mēness akmens. 
Krāsa – oranža. 
 
Rituālu iespējamību tēmas. 
Skaistums. Kāzas. Attiecības. Līdzsvars.  
Atpūta, izklaides, pasākumi, ceļošana. 
Mājas pirkšana. Ievākšanās jaunās telpās. 
 
 
 
 
11/2. 
Garīgā līdzsvara diena.  
"Seko savai zvaigznei!" 
Atstāj merkantilismu citām dienām. Vibrācijas lieliski noskaņotas uz garīgiem jautājumiem. 
Spēcīga intuīcija. Saglabā dvēseles mieru. Nepaātrini notikumus. Esi mazrunīgs, saglabā garīgo 
līdzsvaru. Ļauj dienai ritēt savu gaitu. Mazāk lasi. Domā. Nestrīdies, jo neuzvarēsi. Šodien vari 
noķert iedvesmu aiz astes vai arī iedvesmot citus. 
Dienas dārgmetāls – sudrabs. 
Krāsa – melnbalta, pērļu pelēka. 
 
Rituālu iespējamību tēmas. 
Garīgi jautājumi.  



SENČU KALENDĀRS 
 
Īstās senču gadskārtas tika svinētas nozīmīgā laikā. Latvieši stingri ievēroja Saules-Mēness 
kalendāru: paši dzīvoja pēc Saules rita, bet lopus un dārzeņus audzēja, ņemot vērā arī Mēness 
ritu. Latvietis pielietoja analoģijas principu, proti, Pilnmēnesī svinēja lopu, kāpostu u.c. 
dienas, jo pilns Mēness - tātad pilna kūts lopu un kāpostiem lielas galviņas u.tml. Mēness ritu 
pēc analoģijas izmantoja arī zinniecībā.  
 
“Svētki jāizmanto kā Laika Lūkas savas un tautas karmas uzlabošanai!” norāda Astrologi.lv 
veidotājs Kristaps Baņķis. “Senlatviešiem gadskārtu svinēšanas bija kā „Laika Lūkas” - 
iespēja zīmīgā laikā caur dabas cikliskumu ietekmēt savu dzīvi visa gada garumā. Lai labākie 
laiki neietu zudumā, latvieši cītīgi sekoja Mēness ciklam. Mūsdienās, kad izpratne par dabas 
cikliskumu un planētu stāvokli ir pilnīgāka, par astrologa pienākumu uzskatu latvju 
gadskārtās paredzētos rituālus ietērpt tam vislabvēlīgākajā laikā.”  
Astrologi.lv precizē #astromaģiski, kad ir labākais laiks gadskārtu svinībām, lai tajā 
laikā piekoptie latviskie rituāli sniegtu tam paredzēto vēlību. 
 
Astromaģijas kalendāra Senču gadskārtu norāžu galvenais uzdevums ir dot precīzākus laikus, 
kā arī parādīt konkrētas dienas astroloģisko un Mēness cikla enerģētiku.  
Konkrētā datuma Dienas Astro fons, Mēness dienas enerģētika un Saules dienu ticējumi ir 
lielisks palīgs, kas dienai piešķir prognozējoši maģisku nozīmi. Ievēro tos! 
 
Rituāls ir atstrādāta ritmu sistēma, kas palīdz sakārtot visas jomas ar laika palīdzību. Laika 
lūkās jeb latviskajās gadskārtās tas ir visstiprākais. Saules rats sastāv no 8 stariem: 
stateiniskais krusts un slīpais jeb Zelta krusts. Tieši tām dodam astroloģiskās norādes.  

 
Rituālu kārtībā iesakām lielu uzmanību pievērst 4 elementiem, kuriem neiztrūkstoši jābūt arī 
Tavā svinību izpildījumā: 

1. Pirms svinībām notiek Personīgā attīrīšanās – pirts vai mazgāšanās. 
2. Pirms svinībām – tīra telpas, atbrīvojas no mantām, pagātnes nastas un krāmiem. 
3. Svinību rituālos iekļauj uguni, kas spēj pārveidot, transformēt un darbojas kā saikne 

starp materiālo un garīgo. 
4. Svinību rituālos iekļauj “šeit un tagad” un nākotnē svarīgu domu, ideju un darbu 

apdomāšanu un pierakstīšanu.  
Ik viens ritāls ir pilnīgs, ja tajā darbojas visas 4 stihijas – Uguns, Gaiss, Ūdens, Zeme. Tabulas 
ar palīgiem atrodamas citās šā kalendāra lapās. 

 
 



SENČU KALENDĀRS 2015. 
 
JANVĀRIS 
1. janvāris – Jaungada diena.  
Ja no rīta pirmais laimi novēl vīrietis vai pirmais pretī nāk suns, tad būs labs gads. No mājas 
neko neizdod, lai visu gadu nav jāizdod. Ja naktī snieg, tad visu ziemu būs daudz sniega. 
 
6. janvāris – Zvaigznes diena. Triju ķēniņu diena. Saukta arī par pagānu dienu.  
Nesukā matus. Uz durvīm velk Lietuvēna krustu, lai tas nekaitētu ļaudīm un lopiem. Zīlē 
nākotni. Ja naktī ir daudz zvaigžņu, tad vasarā būs daudz ābolu. 
Zvaigznes jeb Zvaigžņu diena ir tā pati Triju kungu diena, dažuviet Trijkungu, Trejkungu 
diena, Treikum diena vai Trikumdiena. 
Senāk latviešiem tādas dienas nebija. Zvaigznes dienas latviskās tradīcijas galvenokārt 
pārņemtas no tuvējiem Ziemassvētkiem, lai gan jaušams arī kristīgās mitoloģijas iespaids. 
Kristiešu un latviešu tradīcijām sajaucoties, reizēm rodas gluži negaidīti izpaudumi. 
„Čigānos gājuši Trijkungu dienā ar sešstūrainu zvaigzni pierē./ B.Eriņa, Latgale.  
„Pulki pa simtiem skrien uz svešām baznīcām, cits ar zāļu jeb puķu nastu, cits ar vaskiem un 
medu, cits ar sviestu, pienu jeb sieru, cits ar labības saujiņu, cits ar vilnas kušķīti, cits ar 
sivēniņu – un liek tos svešas valodas vārdiem iesvētīt, cerēdami, ka to svētība, mājā pārnesta, 
visu gadu tikšot uzglabāta. 
Daži aizliegumi līdzīgi kā Ziemassvētku tradīcijās.     
Cīņa ar nevēlamiem istabas kukaiņiem raksturīga Kustoņu dienai. 
 
Vecā Jaungada diena – 14. janvāris  
Laika vērotāji 
Ja Vecā Jaunā gada vakarā pūš dienvidvējš – būs silta vasara un dāsns gads.  
Ja rietumvējš – būs labs piena un zivju gads.  
Ja austrumvējš – būs laba augļu raža.  
Ja jauns mēness, pavasarī būs lieli pali. 
 
17. janvāris – Cūkaušu, Cūku Tenīsa diena.  
Senči svinētu – 2015. gada 5. Janvārī.  
Ziemas vidus. Sievietes nevērpj un neauž. Ja ir sauss, būs sauss siena laiks. Ja ir putenis, būs 
bagāts gads. Vairākās tradīcijās var atpazīt Meteņu paražas. 
Senāk svinēja nākamajā Pilnmēnesi pēc Ziemassvētkiem. Teņa dienas nosaukums cēlies no 
katoļu sv. Antonija, pirmā kristīgo mūku dzīves sācēja.  
Nākamo Pilnmēnesi pēc zirgu dienas, kas iekrīt pēc Ziemassvētkiem, senāk latvieši veltījuši 
cūkām un šo dienu tā arī saukuši par Cūku dienu, Cūkaušu dienu (..) 
Vēlāk latvieši šo dienu sākuši svētīt 17.janvārī, kad kalendārā ierakstīts Tenis. Uzskata, ka 
Teņa dienas nosaukums cēlies no katoļu sv. Antonija, kurš dzīvojis ap 250. – 356.. gadu,, bijis 
pirmais kristīgo mūku dzīves sācējs. Antonijs – no latīnu Antonius , varbūt no 
latīņu antius „priekšā stāvošais, priekšnieks”. Latgalē šī diena vairs netiek ievērota, bet sv. 
Antonijam svin 13.jūniju. 
Vairākās Tenīsa dienas tradīcijās atpazīstamas Meteņu paražas. 
 
20. janvāris – Bašķu diena.  
Senči svinētu – 2015. gada 4. februārī  
Pēc senā Govju dienas tradīcijas jārūpējas galvenokārt par govīm, tomēr neaizmirstot par 
citiem lopiem un zirgiem. Ja ir skaidrs laiks, būs sausa vasara. Ja ir mākoņains vai sniegains, 
būs laba raža. 
 
Mēness kalendāram ritot uz priekšu, pienākam pie divpadsmitā pilnmēneša piektas, Govju 
dienas, kura veltīta govju labklājībai. 



 
KAD SVINĒT  SENČU 4 GADSKĀRTAS – ĪSTĀS LAIKA LŪKAS 

 
Kā sagaidīt Pavasara un Astroloģiskā gada sākumu 
Pavasari ievada Saules pāriešana Auna zīmē. 
Šogad tas notiek 21. martā plkst. 0:45, kad sakas astronomiskais, astroloģiskais gads un 
mūsu senču atzīmētie Pavasara Svētki.  Šogad tie iekrīt ar Pilnu Saules aptumsumu 
(Latvijā nav redzams), tādēļ karmas rats griežas īpaši jaudīgi un būtu rūpīgāk jāapdomā 
jebkura darbība.  
Atceroties parunu „kā sagaidīsi, tā pavadīsi” – ieskicēju pieturas punktus kā astroloģiski 
visveiksmīgāk uzsākt jauno gada ciklu. 
 
Sagatavošanās Jaunajam Astro gadam 
Gatavošanās gada nomaiņai sākas jau ar 16. marta saullēktu. 
Tas saistīts ar Saules kalendāru, kurā 12 mēnešos secīgi nomainās 30 Saules dienas, kopā 
veidojot 360 dienas. Līdz ar to katru gadu pirms Pavasara sākuma „pāri paliek” 5 - 6 dienas. 
Tieši šim dienām ir īpaša nozīme. 
Šogad no 16. līdz 20. martam pavadīsim 5 Saules „Nulles dienu” enerģētikā. Senatnē tās 
dēvēja arī par „sēru un raudāšanas dienām”, kad ieturēja stingru gavēni, atpūtās un veltīja 
laiku sev – iekšējam klusuma brīdim. Zīmīgi, ka gavēņa laiks sakrīt ar kristīgam tradīcijām. 
Tās uzskata par noslēpumainām un neparedzamām dienām, darījumu noslēgšanas un rezultātu 
apkopošanas, cilvēka garīgās un fiziskās attīrīšanas laiku pirms Jaunā gada iestāšanas. Šajā 
laika sprīdī ieteicams nesākt jaunas lietas, organizēt svarīgus pasākumus, labāk pabeigt 
iepriekš iesākto.  
Pēc tā, kas ļoti piesaista šajās dienās, var noteikt savu atkarību, kas kaitē vai bremzē attīstību. 
Dienām piemīt augstāko spēku aizsardzība, slepeno vēlējumu piepildīšana ar nosacījumu, ja 
prasa ne tikai sev, bet arī no citiem. 
Kādēļ šogad ir īpaši nozīmīgi pievērst sevis sakārtošanai „nulles dienās”? Enerģētikas 
nozīmību pastiprina 19. marta Mēness Perigejs, virzoties pa garīgās kalpošanas, 
pazemības un garīguma Zivju zīmi. Tas arī nozīmē, ka jebkura aktivitāte, kas tieši šajās 
dienās raisa spriedzi apkārtējos ir ļoti kaitnieciska. Ezeotēriķi runātu par gaismas un tumsas 
cīņu... Tādēļ izvēlies pats, kurā pusē būsi turpmāko gadu, kā arī redzēsi, par ko cīnās 
apkārtējie, kuri darbojas kā disharmoniju provokatori. Svarīgi ir šo 5 dienu laikā neatsaukties 
provokācijām un saglabāt savu iekšējo līdzsvaru. Vērošana ir viena no produktīvākajām šā 
laika iespējām.   
 
Kā veiksmīgi pārkāpt jaunā gada slieksni 
Parasti Saules cikla izmaiņas sagaida ar uguns rituālu, kas apzīmē atmodu un Saulei 
tīkamās Uguns stihijas Auna radīšanas dzirksti. Kā arī pielietojot visas tautas paražas. 
 
Svinībām un rituāliem visspēcīgākie brīži: 

• Sevis un apkārtējās pasaules sakārtošanas rituāli: 20.martā, kad gaidāms Pilns 
Saules aptumsums (11:36). Līdz aptumsumam ieteicama grēku nožēla, piedošana 
pāridarītājiem. Labākais, kas paveicams ir atslodze, meditācija, mērens pirts 
apmeklējums, attīroties no visa liekā. Tā teikt, lai uzvilktu baltu kreklu un iesoļotu 
jaunajā gada balts un tīrs! 

• Vecu krāmu un mantu izmešana ir ieteicama 19.martā, kas iezīmējas kā 29. Mēness 
diena un Dilstoša Mēness noslēgums.   
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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





BIZNESA
CILPU KALENDĀRS

2016
ASTROLOGI.LV



SMUKUMA, KĀZU, ATSLODZES
KALENDĀRS

2016
ASTROLOGI.LV



ĒŠANAS, DZERŠANAS UN DIĒTAS
KALENDĀRS

2016
ASTROLOGI.LV


