Pamatnosacījumi Individuālo Astroluksoforu lietošanai
Asroluksofora lapas domātas, lai individuāli sekmīgāk izmantotu katras dienas potenciālu

1. Novērtē astroluksoforu un laika ceturkšņus
Tavs astroluksofors apkopo un astroluksofora aplī vizuāli ataino iepriekš uzskaitīto
Planētu aspektus, iekrāsojot ar zaļu, dzeltenu vai sarkanu krāsu katru diennakts
ceturksni, pēc kā Tu vari secināt – vai noteiktais laika periods ir harmonisks, neitrāls
vai gaidāma spriedze.

Datu analīzi sāc ar vizuālu dienas novērtējumu, apskatot tieši Astroluksofora krāsas.
Astroluksoforā dienas ceturkšņos apkopotas visu planētu savstarpējās mijiedarbības:
00:00–6:00 jeb 0-6; 6:00 – 12:00 jeb 6–12; 12:00 – 18:00 jeb 12–18; 18:00 -– 24:00 jeb 18–24
Laiki atspoguļo vai noteiktajos diennakts ceturkšņos enerģētika ir harmoniska, disharmoniska vai neitrāla.
Krāsas nenorāda kā šajā laikā jutīsies, bet tās izmantojamas kā rīcības un (bez)darbības plāns, cēloņdarbības, kas
nākotnē izpaudīsies kā sekas.
Harmonisks (zaļš) - darbības pavadīs labvēlīga enerģētika; īsteno ieceres, iegulda, iesākumi, līgumi, norunas,
start-up, ieguvumi.
Neitrāls (dzeltens) - nav būtiskas disharmoniskas vai harmoniskas enerģētikas; ieteicamas ierindas darbības.
Disharmonisks (sarkans) - darbības pavadīs nelabvēlīga enerģētika; spriedze, konflikti; problēmas; zaudējumi.
Veiksme pavada, ja zaļajai luksofora krāsai seko zaļa.
Ja zaļajam luksofora ceturksnim seko sarkans ceturksnis – ietekme nebūs tik veiksmīga.
Ja sarkanajam ceturksnim seko sarkans – bīstami.
Ja sarkanajam ceturksnim seko zaļš – vieglākas sekas, bet praktiskām darbībām neizmantojams laiks.

2. Astrobultas atspoguļo nākamās dienas ietekmi
Astrobultas pie Astroluksofora parādīs vai Planētu mijiedarbība, kas gatavojas savai kulminācijai rīt, pozitīvi,
negatīvi vai neitrāli ietekmēs Tavu šodienu.
Lai cerīgi raugoties, piemēram, dienas viscaur zaļajā Astroluksoforā nerastos sajūta, ka aiz stūra neuzglūn kas
draudīgs, vai tieši otrādi, nerastos nepamatota skepse, ka gaidāms kas tramīgs, ieviesām 3 krāsu astrobultas –
Lai parādītu rītdienas ietekmi uz šodienu.
Astroloģijā nozīmīgāko planētu ietekme pārsniedz dienas robežas. Tāpat kā cilvēki, arī dienas mēdz sajūgties
vismaz pa pāriem. Tādēļ, raugoties uz šodien, astrobultas norādīs vai šodiena ir skatāma kopā ar nākamo dienu.
Zaļas, dzeltenas vai sarkanas krāsas bultas parādīs priekšā vai Planētu mijiedarbība, kas gatavojas savai
kulminācijai nākamajā dienā, ietekmēs Tavu šodienu pozitīvi, negatīvi vai neitrāli.
Zaļa astrobulta – rītdiena ietekmē labvēlīgi šodienu.

Dzeltena astrobulta – notikumiem šodienā ar rītdienu nav
nekāda sakara. Rītdiena būs pati par sevi!

Sarkana astrobulta – šodienas notikumus iespaidos
nākamās dienas planētu spriedze. Šodiena un rītdiena ir
sajūgta, rītdienas notikumu gaidās. Darot šodienas darbus,
jāvērš skatu nākotnē un jāskata abu dienu astroluksoforus
kā vienotu veselumu.

3. Personīgi Tev svarīgākais
Tavi Personiskie Superlaiki: noskaidro, vai konkrētajā dienā ir P. Superlaiks, kas ir ideālais laiks veiksmīgiem
iesākumiem un rīcībai tieši Tev! Superlaiki nav katru dienu, tāpēc nepalaid tos garām! Der visu veidu pirkumiem,
līgumiem, norunām darījumiem, svarīgiem darbiem utt. Īpaši vērtīgi, lai nepalaistu garām, jo nav katru dienu!
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.
Personiskais Nelaiks. Iepazīsti dienas nelabvēlīgāko laika periodu, ja tāds konkrētajā dienā ir un šajā laikā
nerisini svarīgus jautājumus, turpini ikdienas pienākumus, ieplāno laiku pārdomām. Nav piemēroti radošām
aktivitātēm vai svarīgu jautājumu risināšanai, bet pavadāmi atslodzei no darbiem un meditācijai. Problemātisks
laiks un, kā likums - bez vēlamā risinājuma. Iespējamas provokācijas, depresīvs noskaņojums, slikta
veselība. Svarīgi zināt, lai neieplānotu svarīgas lietas problemātiskā laikā! Radošām aktivitātēm vai svarīgu
jautājumu risināšanai nepiemērots laiks, bet pavadāms atslodzei no darbiem un meditācijai.
Ideāla kombinācija: Tavs Superlaiks + Personālā Numeroloģiskā diena + pareizā Mēness fāze!
Sekmīgākās būs darbības, kas veiktas, ja ir visi šie rādītāji: zaļš dienas astroluksofors + zaļa (vai dzeltena)
astrobulta + P.Superlaiks + visveiksmīgākā P.Superlaikā ir Jupitera stunda + Numeroloģiski piemērota diena +
darbībai atbilstoša Mēness fāze.
Neatliekami darbi un laika izvēle. Ja nedēļas laikā nav veiksmīgi P.Superlaiki vai konkrētajā dienā, kad
neatliekami veicama kāda darbība, nav P.Superlaika, tad laiku izvēlas pēc "mazākā ļaunuma principa": veic
Superlaikā un dienas Jupitera stundā ārpus P. Nelaika un Čika laika. Ikdienas darbiem derēs, ja ir tikai Superlaiks
+ Jupitera stunda. Gadījumos, kad vēlas, lai nebūtu darbībai rezultāta (novilcinātu laiku), to veic Čika laikā, tomēr
nekādā gadījumā ne tad, kad ir individuālais jeb P.Nelaiks.
Vērtīgi padomi!
Superlaiks parāda kopēju pozitīvu planētāro enerģiju, kuru katrs izmanto pēc sava P.Superlaika iespējām.
P.Superlaiks – kad tieši Tev ir labvēlīgs Superlaiks - izmanto šo laiku pēc pilnas programmas.
Superlaiks, bet Tev nav nedz P.Superlaiks, nedz P.Nelaiks, laba diena, kurā izmanto Jupitera stundas.
Superlaiks un P.Nelaiks – kopējais planetārais labums Tev nenesīs labumu, dažkārt arī kaitēs.
Nelaiks ir nelabvēlīgs visiem. Ja Nelaiks sakrīt ar P.Nelaiks - esi ļoti uzmanīgs!!!
Superlaiks + čika laiks = radoša iedvesma, jauno darbu pauze, esošo darbu noslēgšana, lieliska komunicēšanās.
Nelaiks + čika laiks = paaugstināta bīstamība un visas Čika laika nedienas, pārpratumi un neveiksmes.

4. Tava Personālā Numeroloģiskā diena
Numeroloģiskās dienas atrodamas lapas labajā kolonā. Izmantojot numeroloģiskos aprēķinus, pēc Taviem
dzimšanas datiem ir noteikts konkrētā datuma Personālās dienas skaitlis no 1 līdz 9; 11 un 22. Personālā diena
(atšķirībā no Mēness dienām) attiecas uz konkrētā datuma plkst. 0:00-24:00. Dienas, kas atzīmētas kā 11/2
vai 22/4, iespējams izdzīvot 2 līmeņos - pēc sadzīviskām (2., 4.) vai augstākām-garīgām (11.,22.) vibrācijām.
Numeroloģiskā Personālā diena parāda vēlamāko dienas tematiku un nodarbju veidus. Pēc skaitļa un apraksta
(atrodami Tavs Mēness plānotājs) parādīs vēlamāko katras dienas tematiku tieši Tev, tādēļ dienu varēsi pavadīt
veiksmīgāk, ja ņemsi vērā! Numeroloģiskā diena palīdz izdarīt izvēli, ja P.Superlaiku rādītāji ir līdzvērtīgi,
bet iecerētie darbi veicami atbilstošākajam no Personālās dienas Skaitļiem.
Biznesam, saimnieciskā darbībām un naudas lietām svarīgi: 1, 3, 5, 8., 11., 22. (nekādā gadījumā neveikt
finanšu jautājumus 7.Personālajā dienā).
Noslēgumam - 9.
Darbam - 22., 4.
Attiecībām - 2., 3. 6., 9., 11.
Garīgiem jautājumiem - 7., 9., 11.
Komunikācijai, līgumiem, saskarsmei - 2., 3., 5., 6., 8., 9., 11.
Liela apmēra sabiedriskai darbībai, prezentācijām, uzstāšanās - 8., 9., 11., 22. Personālās dienas.

5. Jupitera stunda – katras dienas veiksmes laiks
Jupitera stundas ir veiksmīgākās astrostundas visā dienas ritumā. Dienas laikā tās ir
vairākas. Ja Jupitera stunda sakrīt ar P.Superlaiku, tad tā uzskatāma par superlielisku
periodu teju visām nodarbēm. Ja sakrīt ar Čika laiku, tad pastiprinās Čika laika nozīmē
aprakstītā pozitīvās tendences, t.sk. lielas garīgas apskaidrības un radoša iedvesma.

6. Čika laiks - tukšais, radošais, slinkais laiks
Čika laiks – tukšais laiks praktiskiem aizsākumiem, norunām, pirkumiem, dokumentu parakstīšanai, neatkarīgi
no luksofora krāsas. Der vienkārši ikdienas darbi, uzmanīgi sekojot līdzi katram savam solim.
Praktiskām darbībām, no kurām gaida konkrētu rezultātu, tas ir Tukšais laiks, savukārt dvēseliskām nodarbēm,
mācībām, sarunām un atpūtai - vislabākais.
Čika laikā var veikt nemateriālas dabas darbības, kas nav vērstas uz noturīgu un galēju rezultātu; vēlams apsvērt
paveikto un ieklausīties sava intuīcijā; tas ir ideāls laiks meditācijām.
Darbība Čika laikā veido cēloņus karmas ratam, tādēļ rūpīgi jāseko līdzi tam, ko darām.
Sīkāk par Dižčiks laiku: http://www.astrologi.lv/meness_kalendars/cika_laiks/

7. Planētu mijiedarbības krāsu punkti - prasme atšķirt būtiskāko
Planētu mijiedarbības sadaļa paredzēta Astroluksofora krāsu atšifrēšanai. Planētu aspektu slejā apkopota planētu
mijiedarbība, vizuāli krāsās – dzeltens – sarkans – zaļš – parādot attiecīgā aspekta nozīmi līdzīgi kā luksofors. Šī
sadaļa vairāk piemērota rūpīgai diennakts enerģētikas analīzei. Parāda ietekmi uz Astroluksoforu un dzīvi:
sarkana - spriedze, draudi, briesmas, konflikti;
dzeltena - neitrāla, parastais dienas ritms;
zaļa - harmoniju jeb labvēlību, izdošanos, veiksmi, ja vien nepaslinko;
melna - bīstamākais un karmas rata laiks, kas saistās ar Lilitas raisītiem
dažāda veida zaudējumiem, dēmoniskiem notikumiem, pašām
bīstamākajām dzīves situācijām, briesmām, bailēm un fobijām.
Planētu mijiedarbība ar Lilitu – atzīmēta ar dubultmelnu punktu.
Karmas trauka tukšošana. Karmiski svarīgs brīdis, kurā aktivizējas Lilita
– no savienojumā esošās planētas izvelk ēnas “miskastes”, zudības pusi.
Ieteicams uzvesties īpaši harmoniski, lai neveidotu sev sliktu karmu un
nesagādātu problēmas, tā kā vairums uzvedīsies neierasti neadekvāti.
Oranžā – Saules sirdī – planēta savienojas ar Sauli – radošs, spēka brīdis, piemērots dažādām iniciācijām, aktīvi
strādā karma. Darbojas kā spēcīga iniciācija, kad Visums palīdz realizēt šajā laikā noteiktās darbības caur
veiktajiem rituāliem. Īpaši ieteicams laiks ir 1 min. pirms precīzi norādītā plkst. laika! 30 minūtes (un vairāk)
pirms un pēc norādītā laika efekts būs pilnīgi pretējs – disharmonisks, jo Saule sadedzina visu labvēlību. Proti,
kas par daudz tas par skādi!
Oranža zvaigznīte – svarīgie un retie Astromaģijas brīži, ko simbolizē planētu saplūšana; tie ir īpaši spēcīgi
karmiski un liktenīgi pagrieziena punkti; Ar zvaigznīti atzīmēti #astromaģija laiki – izmantojami rituāliem,
iniciācijām,
veiksmei
kā
spēcīgi
karmiski
pagrieziena
punkts.
Sīkāk par Astromaģiju: http://www.astrologi.lv/blogi/kristaps-bankis/Raksti/1398/Astromagiskas-Laika-lukas/
Ietekmes intensitāti norāda krāsu punktu skaits:
1 punkts ir ierindas notikumu rādītājs ar īsāku ietekmes laiku (6h pirms un 3h pēc precīzā laika), savukārt, 2
punkti jau liecina par lielu ietekmi (piemēram, Mēness fāžu maiņa vai Saules kvadrāts ar Jupiteru), kas var
pārsniegt pat dienas robežas (12h pirms un 6h pēc aspekta laika).
Visspēcīgākā ietekme ir 90 – 0 minūtes pirms norādītā precīzā laika ar zaļu krāsu atzīmēto planētu mijiedarbībā
(šajā laikā der sameklēt Jupitera Astrostundu).
Ja zaļajam aspektam 5 stundu laikā seko sarkanais aspekts – ietekme nebūs tik veiksmīga, būs traucējumi. Ja
zaļajam seko cits zaļais vai dzeltenais aspekts – būs jūtama papildinošā ietekme.

8. Mēness cikliskums un tā ietekme uz lēmumiem
Vidēji ik pēc 7 dienām pie Astroluksoforiem ir uzrādīts aktuālais Mēness stāvoklis debesjumā.
Mēness fāzes ir dabas pamatenerģijas cikls un pats svarīgākais Saules un Mēness attiecību raksturotājs.
Tieši Mēness fāze nosaka ģenerāli vai lēmumi būs auglīgi vai tie aizsākti tukšā laikā. Tādēļ ievērojami
pavisam vienkārši Mēness cikliskuma izpratnes principi.
Pamatuzskati un simboli:

•

Fāžu maiņas brīdi, neskatoties uz citiem labvēlīgiem rādītājiem, izvairās no jebkādas darbības un atpūtina
organismu. Pirms jauna Mēness cikla sākuma, atskatās uz tajā pavadīto laiku un izdara
secinājumus. Apraksts.

•

Tukšā laikā jeb 2 dienas pirms JaunMēness – jāatpūšas un jāplāno; iekārto atslodzi, veic darbu
kopsavilkumu.

•
•

JaunMēnesī (Melns aplis) – pirmās 3 dienas pēc fāzes maiņas – plāno darbus, organizē, bet vēl nerīkojas;

•

Pilnmēnesī (aplis ar tukšu vidu) – izbauda enerģētikas pilnbriedu un līdzsvaro sevi pretrunu pilnajā laikā;
reklamējas; 3 dienas pirms un pēc Pilnmēness samazina darbu tempus, neļaujas provokācijām, atpūšas,
rīko svētkus, sabalansē veselības stāvokli;

•

Dilstošā Mēnesī (Mēness ragi veido “d”)– saņem padarītā augļus un veic noslēdzošas darbības; veic
ierastos darbus, saņem sava darba augļus, noslēdz projektus, apmaksā rēķinus, pērk tehniku;

Augošā Mēnesī (Mēness ragi veido “p”)– krāj spēkus un veic veicinošas darbības, aktīvs biznesa laiks;
iegulda enerģiju, darījumiem augošs periods, ietekmē procesus un cilvēkus;

Apraksts: http://www.astrologi.lv/meness_kalendars/meness-ritmi/meness-cikliskums/
Noteikti pievērs uzmanību arī Perigejam un Apogejam (līdzās luksoforoam) jeb Mēness attālumam no Zemes.
To ietekme ir līdzvērtīga Jaunam Mēnesim un PilnMēnesim.
Apraksts: http://www.astrologi.lv/meness_kalendars/meness-ritmi/apogejs-perigejs/

9. Kā taupīt enerģiju planētu spriedzes laikā?
Laikā, kad Dienas astroluksofors uzrāda spriedzi, prātīgi ir veikt šādas darbības:
Planētu spriedze vienmēr priekšplānā izvirza karmiskos jautājumus – kļūdas, to atzīšanu, riskus, tādēļ prātīgi ir
novērot un līdzdomāt, nepieļaut jaunas.
Nodarboties ar pašattīstību.
Mazināt riskus: necelt smagumu, samazināt slodzi, braukt ar auto uzmanīgāk, neriskēt u.tml.
Nerisināt attiecību jautājumus, jo parasti tieši citi pamanās izsist no līdzsvara, bet tieši attieksme un emociju
izvirdumi ir tie, kas piepilda karmas trauku.
Atpūsties, veikt relaksējošas procedūras.
Planetārās spriedzes laikā aktivizējas arī Saules un Mēness dienu aprakstu ēnas puses. Ievērot mērenību un
ieteikumus.
Dienas astroluksofors nosaka kopējo dienas enerģētiku, notikumu struktūru jeb piedāvājumu. Dienās, kad tas ir
sarkans, tas ir ierobežots, nabadzīgs, mazāks par vidējo līmeni. Tātad ar visu savu zaļo astroluksoforu daudz neko
no Visuma (vides) nedabūsi.
Svarīgi ir laikus noskaidrot šādus sarežģītos brīžus, lai tie nepārsteidz pēkšņi, kaut gan
ikvienam Dižkalendāra lietotājam tas ir zināms jau iepriekš.
Preventīvi laikus samazināta jauda radīs mazākus zaudējumus, lielāku harmoniju un nešķiedīs lieki enerģiju.
Zināšanas sagatavo augsni veiksmei.

Sagatavots pēc Baņķa Dižkalendāra www.astroinfo.lv

