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Superlaiki ir īpaši rūpīgi atlasīti laika 
sprīži, kam dotajā brīdī ir vislielākā 
planētu labvēlība veiksmīgam 

aizsākumam, procesam un iznākumam. Tie ir 
brīži, kuros paveic kaut ko sevišķi nozīmīgu, 
kam ir svarīgs pozitīvs rezultāts. Iesāktās 
un risinātās lietas virzīsies raiti un izdosies 
kvalitatīvākas.

KALENDĀRĀ IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI UN TO SIMBOLI

Saules diena ilgst no viena saullēkta līdz 
nākamajam saullēktam. Tomēr visspēcīgāk 
tā izpaužas tieši aktīvajā laikā, kad Saule ir 
redzama, tātad no lēkta līdz rietam.

Mēness diena sākas ar brīdi, kad “uzlec” 
Mēness, tāpēc Mēness dienas sākums un 
beigas ir atkarīgi no Mēness lēkta un nesakrīt 
ar kalendārajām dienām.

Mēness atrašanās zodiakā.  Mēness pilnu 
apriņķojumu apkārt Zemei, izejot cauri visām 
Zodiaka zīmēm, veic 27,32 dienās, attiecīgi 
katrā Zodiaka zīmē pavadot vidēji 2,5 dienas.

Čika laiks  ir laika posms, kurā Mēness      
esošajā zīmē veido pēdējo mijiedarbību ar 
kādu no planētām, līdz sasniedz nākamo zīmi.

Mēness fāze. Atkarībā no Mēness stāvokļa 
attiecībā pret Sauli un Zemi, redzamas četras 
dažādas šā pavadoņa fāzes - Jauns Mēness;  
1. ceturksnis (Augošs Mēness); Pilnmēness un 
Pēdējais ceturksnis (Dilstošs Mēness).

Apogejs  ir stāvoklis, kurā Mēness atrodas 
vistālāk no Zemes centra.

Perigejs ir stāvoklis, kurā Mēness atrodas 
vistuvāk Zemes centram.

Aptumsums iestājas tad, kad visi trīs debess 
ķermeņi: Mēness, Zeme un Saule atrodas tieši 
vai gandrīz tieši uz vienas līnijas.

Aprēķini kalendāram veikti ar “Astrologi.lv” autormetodi, par pamatu ņemot Rīgas koordinātas. Nodarbju simboli ir informatīvi – precīzi laiki atrodami www.astrologi.lv/meness_kalendars/kalendars
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Veiksmīgs laiks jebkuram starta momentam, ja vēlas no tā saturīgu rezultātu. 
Atbilstoša ir  līgumu parakstīšana, biznesa tikšanās vai vienošanās, visa veida 
sadarbības un dibinājumi. Plānošana un iesākumi arī nebiznesa nodarbēm - hobi-
jiem, pulciņiem utml.

Labvēlīgākās dienas svara zaudēšanai un organisma attīrīšanai, samazinot pārtikas 
patēriņu un dodot organismam atelpu. Šajās dienās zaudētais svars netiek atgūts, 
vielmaiņa tiek aktivizēta un uzsākot diētas vai organisma attīrīšanu, process noritēs 
sevišķi veiksmīgi. Fāžu maiņā – kā gavēnis.

Labvēlīgs laiks friziera apmeklējumam, lai tiktu pie vēlamā griezuma, tie būtu skaisti 
un veseli un saskaņā ar noteiktās Mēness dienas pozitīvo ietekmi uz matu griešanu, 
pozitīva ietekme būs uz visu dzīvi kopumā. Augošā Mēnesī griezti mati ataugs ātrāk, 
Dilstošā – lēnāk.

Labvēlīgs laiks nagu griešanai un manikīra, pedikīra apmeklējumam. Vēlmes sakritīs 
ar izpildījumu un kas īpaši svarīgi - nodarbi veicot norādītajās dienās, Mēness dienas 
enerģētika nesīs labvēlīgu ietekmi un veicinās pozitīvu rezultātu arī uz citām dzīves 
jomām. 

Laiks ir piemērots skaistuma procedūrām un to pozitīvam rezultātam. Šajā dienā 
pavadītais laiks būs tā vērts gan no rezultāta, gan pašsajūtas viedokļa. Dilstošā 
Mēnesī veic visas procedūras, kas saistītas ar attīrīšanu, noņemšanu, samazināšanu, 
likvidēšanu. Augošā – ar mērķi barot, palielināt, pieaudzēt.

Depilācijas, epilācijas un vaksācijas procedūra, kas veikta kalendāra ieteiktā laikā, 
būs mazsāpīgāka, process noritēs veiksmīgāk un pastāv mazāks risks matiņu 
ieaugšanai. Pastāvot Dilstoša Mēness enerģētikai, tie ataugs lēnāk un nākamais 
apmeklējums pie speciālista nebūs tik ātri jāplāno.

Jaukākais laiks Tavām attiecībām ar mīļoto. Ieplāno skaistus divvientulības mirkļus, 
kas piepildīs esošo dienu un pozitīvi ietekmēs Tavas attiecības nākotnē. Iepazīšanās, 
randiņu, romantiskas gaisotnes un attiecību uzlabošanas laiks. Norādītie tuvību brīži 
jūsu enerģētikas apmaiņu ietekmēs īpaši labvēlīgi. Mīlas vēstules. 

Laiks, kad Tavs ķermenis ir pelnījis relaksāciju un atjaunošanos. Šajās dienās ir 
vislabvēlīgākā Saules un Mēness saspēle un pirts apmeklējums labvēlīgi ietekmēs 
organismu. Labsajūtas palielināšanai lieto tējas. Palutini sevi ar SPA procedūrām.

Labākais laiks vizītei pie ārsta, precīzāka diagnozes noteikšana un dažādu ārstniecisku 
manipulāciju un procedūru veikšana. Ieteicams pieņemt lēmumus par ārstniecības 
metodēm un uzsākt kā ārstniecības procesu un medikamentu lietošanu, tā veselības 
kūres organisma atjaunošanai.

Šajā laikā ieplānotais zobārsta apmeklējums tiks pavadīts daudz harmoniskāk 
un organismam labvēlīgāk, ar vismazāko devu stresa. Veiktās zobu labošanas 
manipulācijas un higiēnas pasākumi izdosies kā plānots un ar vēlamo rezultātu. 
Ieteikums neattiecas uz zobu raušanu, kas ir atsevišķa procedūra.

Laiks īpaši piemērots jebkādu kaitīgu ieradumu atmešanai. Izmanto īpašos kalendārā 
atlasītos brīžus, jo tikai tajos vēlme atmest smēķēšanu, nelietot alkoholu, atteikties 
no saldumiem u.tml. būs noturīgāka un palīdzēs Tavam gribasspēkam tikt ar šo iera-
dumu galā ilgtermiņā.
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KALENDĀRĀ APKOPOTAS 12 POPULĀRĀKĀS DIENAS NODARBES,kas izkār-
totas ar noteiktiem simboliem katrā nodarbei atbilstošā dienā. Ieteikumi nodarbēm ir saskaņoti 
ar Mēness zīmi, Mēness dienu, Saules dienu, dienas kopīgo enerģētiku un citiem faktoriem, tāpēc 
norādītajās dienās ir labākie to veikšanai. Simboli noderēs ātram pārskatam, kad ieplānot labākos 
laikus matu griešanai, kad ir laiks ievērot atslodzi, kad īpaši labvēlīgi veikt pirts procedūras, iesākt 
ko būtiski jaunu vai gluži otrādi – atbrīvoties no nevēlamā. Iespējams, ka nezināji, taču labākās die-
nas minētajām nodarbēm tiek ieteiktas ne tikai no viedokļa veiksmīgai darbībai un rezultātam, bet 
arī saskaņā ar Mēness un Saules dienu labvēlīgo ietekmi uz nodarbi, enerģētiski pozitīvi ietekmē 
arī citas Tavas dzīves jomas.C11:20-12:35
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risināšanai, bet pavadāmi atslodzei no dar-
biem un meditācijai. Problemātisks laiks un, 
kā likums - bez vēlamā risinājuma. Iespējamas 
provokācijas, depresīvs noskaņojums, slikta 
veselība.

Laiks, kas labvēlīgs Tava mājokļa renovēšanai, remontam, kārtošanai un kopšanai.  
Šajā dienā veiktie spodrības vai iesāktie remonta darbi veiksmīgāk novedīs pie 
rezultāta un mājokļa iekārtošana noritēs harmoniskāk. Labs laiks ģenerāltīrīšanai!


