DIŽKALENDĀRA ROKASGRĀMATA

ASTROLOGI.LV

Mūsu lepnums - DIŽKALENDĀRS
“Astrologi.lv Baņķa Dižkalendārs tika izveidots 2006.gadā - pirmais Latvijā!

Dižkalendārs = astroloģija + Dabas ritms + Saules un Mēness cikls + Numeroloģija.
Tas ir Tavs individuālais laika plānotājs, lai astroveiksmīgi un ar vismazāko piepūli
iegūtu lielisku rezultātu, piešķirot katrai dienai īpašu jēgu.

Esam apvienojuši kopējo dienas astrofonu un planētu mijiedarbības astroluksoforus ar
planētu cilpām, Mēness fāzēm, Aptumsumiem, Saules un Mēness kalendāru ar Saules
dienām un Mēness dienām, bet pats galvenais - pēc Taviem datiem veidotu
individuālo astro plānotāju un katras dienas numeroloģisko plānu.

Dižkalendārā apvienots arī visu populāro nodarbju tops: labās dienas un labie laiki,
Superlaiki, nelaiki, čeku dedzināšana, matu griešana, nagu griešana, pirts
apmeklējums, sports, celibāta un sirsniņdienas.

Turpat arī Čika laiks un Dižčiks, un citas planētu Retrogrādās cilpas. Tu sapratīsi
Mēness, Merkura, Marsa. Veneras, Jupitera, Saturna ietekmi uz sevi un citiem.
…mirkli pacietības un Tu drīz atklāsi visus Dižkalendāra vērtīgos noslēpumus…

Piesaisti sev dižu Astroveiksmi ar Dižkalendāra lietošanu!

DIŽKALENDĀRS IR RADĪTS

TIEŠI TEV!
… ja Tu vēlies saprast, ko astroloģija dzīves uzlabošanai var sniegt un Tev patīk
savās zināšanās dalīties ar citiem

… ja ikdienas sekošana planetārajiem notikumiem Tev nav saistoša,
bet labprāt lietotu pārskatāmu un izprintētu nedēļas un mēnešu skatu

… ja Tev patīk plānot un būt lietas kursā par gaidāmajām norisēm,
tāpēc Tu vēlies zināt, kas gaidāms rīt, parīt, nedēļām un mēnešiem uz priekšu

… ja Tu esi dienas režīma piekritējs
un Tev patīk astroloģiju izmantot katru dienu

… ja zini, ka neesi regulārs kalendāru un plānotāju lietotājs,
tad arī neregulāri ieskrienot, noteikti katru dienu atradīsi ko interesantu un noderīgu

… ja Tu esi par slinku, lai darītu divreiz un vēl pārmaksātu,
Tad Tu iemācīsies savu laiku pavadīt lietderīgi un dzīvot ar jēgu

… ja pamatoti pieskaiti sevi pie “astrozinīšiem”,
tad Dižkalendārā varēsi urbties vai visu dienu, kamēr izpētīsi visu to, kas tajā vērtīgs

… ja starp šiem visiem “… ja” neatpazini sevi,
tad zini, ka Dižkalendārs ir radīts arī tieši Tev, jo ar savu unikalitāti un mūsu
sniegtajām zināšanām Tu varēsi radīt lielas un paliekošas lietas!

…ja tomēr esi skeptiķis, tad ielūkojies nākamajā lappusē…
Mēs esam pārliecināti, ka Pozitīvā astroloģija rada Pozitīvo nākotni!

ATSPĒKOJAM RAKSTURĪGĀKOS MĪTUS
Visi Mēness kalendāri ir vienādi
Tāpat varētu pateikt, ka visas skolas ir vienādas,
jo izglītības standarti mūsu valstī ir vienādi vai visi
absolventi ir vienādi. Noteikti nē un tāpat ir ar Mēness
kalendāra sastādīšanu. Katru no Mēness kalendāriem
sagatavo pilnīgi atšķirīgi cilvēki, izejot no savām
zināšanām, sapratnes, spējām iegūt un sintezēt datus,
profesionālajām kvalitātēm, pieredzes un personības
īpatnībām un labākajā gadījumā kaut ko no tā patiešām
saprot, nevis vienkārši noraksta internetā brīvi
pieejamu, bet neapstrādātu un lietotājam nederīgu,
kļūdainu informāciju.

Visi astrologi redz vienādi
Noteikti nē. Nav tādas atvērtas grāmatas vai programmas, kurā viss ir rakstīts un
izlasāms vienādi. Tā ir astrologa prasme, pieredze un spēja būt zinošam profesionālim un
prast izmantot programmās norādītos simbolus pareizi, veikt nepieciešamo analīzi un
pārveidot informāciju lietotājam atbilstoši un saprotamā valodā. Diez vai Tu vēlēsies
uzticēt savu acu operāciju ķirurgam bez pieredzes, labām atsauksmēm un zināmas
autoritātes, bet tikai balstoties uz savu vēlmi vienkārši pamēģināt šo vai atsaucoties uz
cenrādi – kur lētāk.

Es neticu “horoskopiem”
Un pareizi dari. Tiem arī nevajag ticēt, tici profesionālu astrologu sastādītām
prognozēm. Popkultūra šo vidi ir piesārņojusi ar daudz un dažādu horoskopu kvantumu
katrā izdevumā un interneta vietnē, ko lielākoties nerada astrologi, bet vienkārši cilvēki
vai žurnālisti, kuriem patīk sacerēt stāstus. Tāpēc ar astroloģiju tiem nav gandrīz nekāda
vai pat nekāda sakara un tāpēc tie ir tik atšķirīgi un, ja arī kādu brīdi pretendē uz
apzīmējumu – piepildījās!, tad tikai laimīgas nejaušības vai sakritības pēc.

Kalendāra lietošana aizņem daudz laika
Nav tiesa. Minimāli tas prasa 5 minūtes vakarā, saplānojot nākamo dienu un 5 min
no rīta, lai precizētu dienā paredzēto pa dienas daļām un saliktu pa atbilstošākajiem
laikiem. Daudz vairāk laika par šīm 10 minūtēm Tev aizņems neizdošanās un kļūdu
labošana, kur sastrādāto nelaikā, Čika laikā vai Dižčikā nāksies pārstrādāt itin bieži,
nemaz nerunājot par negatīvajām emocijām, zaudējumiem un negūtajiem ieņēmumiem.

Astroloģija padara atkarīgu
Nav tā, ka katrs solis ikdienā ir jāpavada ar astroloģijas karti, kas sagatavota uz
konkrēto minūti. Viss, kas ir pār mēru, ir par daudz un var būt lieki arī šajā gadījumā.
Minimums ir jau iepriekš pieminētās 10 minūtes un zināt būtiskāko, taču katrs var
izmantot pēc savām vajadzībām.

Viss tāpat notiek, labāk plūst pa straumi
Jautājums ir tikai par to, vai ir tik daudz laika, pacietības un vēlmes, plūstot pa
straumi, mēģināt trāpīt laikā un vietā, bieži kļūdoties, vai darīt daudz vienkāršāk – darīt
pārbaudītos un mērķim atbilstošos laikos, tādejādi sasniedzot rezultātu ātrāk un
efektīgāk. Pareizā laikā iesāktie un veiktie darbi ritēs raitāk un arī atpūtas stundām veltītā
atpūta veicinās organisma atjaunošanu un spēku uzkrāšanu jauniem darbiem.

Es neticu astroloģijai, jo kā gan Planētas var ietekmēt manu dzīvi
Planētas neietekmē, planētas katrā konkrētā brīdī atrodas noteiktās vietās, virzās
noteiktā virzienā ar noteiktu ātrumu un veido noteiktus aspektus savā starpā kā tādu
zīmējumu, kuru tikai profesionāls astrologs ar viņa rīcībā esošiem rīkiem un zināšanām
pēc noteiktiem modeļiem prognozē jeb kā tālredzīgs spogulis nolasa potenciālos
notikumus, ko izanalizēt un pasniegt saprotami un noderīgi.

Es no astroloģijas neko nesaprotu, vai man ir jēga skatīties
Katram nav astroloģija jāsaprot, jo viss ir sagatavots, ņemot vērā ieguvumus, ko ar
astroloģijas palīdzību var gūt. Baņķa Dižkalendārs ir veidots kā jebkuram lietotājam, tā
astrologam. Visi teksti ir gatavoti ar paskaidrojumiem astronezinātājiem. Taču to var
uzskatīt par vispilnīgāko enciklopēdiju, kurā katrs var lietot tos datus un saņemt
informāciju, cik daudz tā pašam ir noderīga un nepieciešama un ar laiku apgūt un
izmantot jau nākamo informācijas apjomu. Līdzīgi kā ar jebkura mobilā telefona lietošanu,
kur lietotājam nav jāsaprot tā uzbūve un shēmas, bet jāizmanto tās funkcijas, kas pašam
ir nepieciešamas, ar laiku apgūstot pārējās iespējas, ko tas sniedz.

Visā pasaulē Mēness kalendāri darbosies vienādi
Nav tiesa. Vairums Mēness kalendāru ir nederīgi jeb daļēji derīgi pat Latvijā. Tikai
Dižkalendārs dod iespēju norādīt savu atrašanās vietu, uz kuru tiek sagatavoti dati, tāpēc
vienīgais ir precīzs.

KRISTAPA BAŅĶA DIŽKALENDĀRS – unikāls rīks, kā nodzīvot dzīvi tās vislabākajā veidā

1.

INDIVIDUALIZĒTS - izstrādāts, ņemot par pamatu lietotāja
dzimšanas datus. Tāds kalendārs ir pirmais un joprojām
vienīgais Latvijā!

2.

100% PRECĪZS, jo strādā konkrētai vietai pasaulē, ko ērti
un pēc vajadzības vari mainīt.

3.

APTVER VISPLAŠĀKO INFORMĀCIJAS LOKU, jo apvieno
senas, pārbaudītas un moderni pielāgotas astroloģijas,
numeroloģijas, Saules un Mēness kalendāra zinības. Plus
īpašais ieguvums - Kristapa Baņķa autormetodes un
praktisko pieredzi.

“DIŽKALENDĀRA lietošana ikdienā
garantē veiksmi, izdošanos un palīdz veidot
pozitīvo nākotni!”
…Individuālais plānotājs un padomdevējs, kas iemāca būt pareizajā laikā, vietā un
rīkoties visatbilstošākajā brīdī. Piedāvāju ikvienam no jums, lai astroveiksmīgi un ar
vismazāko piepūli gūtu lielisku rezultātu, piešķirot katrai dienai īpašu jēgu.

DIŽKALENDĀRA TEHNISKĀS IESPĒJAS UN RISINĀJUMI
Kas ir svarīgi un jāņem vērā ikvienam Dižkalendāra lietotājam
 Atrašanās vieta pasaulē

 Dzimšanas laiks
o svarīgi ir norādīt precīzu dzimšanas pulksteņa laiku!
o ja tas nav zināms, tad noskaidro vai izmanto KB autormetodi:
ieliec ķeksi un tas Tev garantēs 70% pielietojumu no visām piedāvātajām
iespējām

 Saglabā pdf vēlākai lasīšanai. Šādas iespējas vari izmantot attiecībā uz:
o
o
o
o

astroluksofori nedēļai
nodarbes visam mēnesim
skaistuma, veselības padomi dienai un dienas ēdienkarte
dienas kopsavilkums

 Izmanto gada abonenta priekšrocības:
o saņem individuālu čeku dedzināšanu
o pagarini abonentu ar atlaidi jebkurā brīdī
o pievieno 1 personu vai uzņēmuma datus bez maksas
o saņem dienas kopsavilkumu savā e-pastā
Ielūkojies rakstu sadaļā: http://www.astrologi.lv/astroblogi-tavs-astrologs/rakstu-arhivs/4/Dizkalendars/

Iesaisties savējo “astrovip” grupā Telegram un FB,
kurā skaidroju, kā niansēti un ar piemēriem pielietot
DIŽKALENDĀRU

PIEVIENO PARTNERI

Tev bez papildus maksas ir pieejama vēl viena –
kādas citas Personas datu ievade.

Tev būs pieejami sekojoši dati katrai dienai:
•
•
•
•

Astroluksofors
Planētu mijiedarbība
Superlaiki un Nelaiks
Numeroloģiskā Personālā diena

Kāpēc tas ir tik svarīgi?
Jo partnera enerģētika netieši ietekmē arī Tevi. Īpaši, ja jums ir kopīga saimniecība
un kopīgi lēmumi, mērķi, pirkumu, darīšanas vai vienkārši kopīgas dienas pavadīšanas
plāni.
Ja Tev ir sarkanā astroluksofora diena, bet Tavam partnerim – zaļā, tad visticamāk,
Tu šo zaļo dienu izbaudīt harmonijā kaut vai nespeciāli J, bet tomēr neļausi. Ja situācija
būs pretēja, visticamāk, ka Tavs prieks par laimīgu dienu izpaliks.

Vērtīgs ieteikums. Tu vari sagatavot gan savus, gan partnera astroluksoforus
katrai nedēļai pārskatāmā pdf formātā. Izprintē tos. Un plānojiet savu laimīgo nākotni bez
bažu!

DIŽKALENDĀRS ir INDIVIDUALIZĒTS
UN STRĀDĀ UZ JEBKURU VIETU PASAULĒ

Piedāvājam pēc

izvēlēties pilnīgi jebkuru vietu pasaulē,

kurā Tu atrodies vai dati uz kuru vietu Tevi interesē
Bez tam Tu šo vietu Dižkalendārā vari ērti mainīt jebkurā laikā, un visi dati automātiski
tiks sagatavoti uz to vietu, kuru esi norādījis.

Atgādinām! Ja Tev nav zināms precīzs dzimšanas plkst.laiks, izvēlies savu datu
ievadi pēc Kristapa Baņķa izstrādātās autormetodes.
Atkarībā no norādītās atrašanās vietas
pasaulē, mainās:
•
•
•
•
•
•
•
•

Astroluksofors
Planetārās mijiedarbības laiks
Planetārās ingresijas
Astromaģijas laiks
Superlaiks
Nodarbēm ieteicamais laiks
Saules un Mēness dienas
Astrostundas
u.c. svarīga informācija.
Un šajā gadījumā nederēs vienkārši ņemt
vērā laika starpību ar LV laika zonu.

Norādot dzimšanas laiku,
Tu iegūsti:
•
•
•
•
•
•
•

savu individuālo Astroluksoforu
datus par Planetāro mijiedarbību
konkrēti Tev
savu individuālo Astromaģiju
individuālo Superlaiku un Nelaiku
Personālo Numeroloģisko dienu
Individuālo Saules un Mēness
cikliskumu
Saules un Mēness atrašanos
astromājās
u.c. vērtīgu informāciju

Tagad Tu redzi, kādēļ ārzemēs dzīvojošajiem neder neviens no LV izdotajiem Mēness
kalendāriem, kas ir paredzēti tikai un vienīgi LV laika zonai un atrašanās vietai.
Precīzi strādā tieši DIŽKALENDĀRS, nevis citi kalendāri, kas pieejami drukātā veidā
vai dažādos interneta resursos!

IEPAZĪSTI DIŽKALENDĀRA SATURU
1.
DIENAS REŽĪMS
un kopsavilkums

2.
ASTROLUKSOFORI
astroveiksmei

3.
Čika laiks, DIŽČIKS
un dienas astrofons
4.
SUPERLAIKU ATLASE
200 vērtīgām nodarbēm

Labākais padomdevējs perfekti izplānotai dienai. Ik
dienas noskaidro vērtīgākos laikus darbam, organisma
spēku atjaunošanai un atpūtai. Pareizs dienas režīms =
puse no dienas veiksmes! Papildus Tavai ērtībai
saņemsi arī dienas kopsavilkumu savā e-pastā!
Dižkalendāra vizītkarte! Katrai dienai iepazīsti uzreiz
divus astroluksoforus! Vienu – visiem kopīgo, lai zini,
ko gaidīt no dienas un apkārtējiem. Otru – pēc Taviem
dzimšanas datiem sagatavotu individuālo, tikai un
vienīgi Tavu dienas iespēju raksturotāju.
Ņem vērā, lai pavadītu vērtīgu dienu, zinātu, ko no tās
gaidīt un neiekristu Čika laika nedienās! Bez tam Tu
šeit uzzināsi ne tikai gaidāmā Dižčika periodu, bet pat
to, kā Dižčika laiks izvērtīsies konkrēti Tev!
Vērtīgākā sadaļa, lai piemeklētu labākos laikus
divsimts populārākajām nodarbēm. Šeit Tu atradīsi
superlaikus sava skaistuma vairošanai, mīlas dzīvei,
veiksmīgiem iesākumiem un jebkam citam pēc sirds
patikas! Noskaidrosi arī, kad ir īpašie un tik retie
Superlaiku brīži un negantie, spriedzes pilnie Nelaiki.

5.
MĒNESS CIKLISKUMS
- Mēness fāzes
- Mēness Zodiaka zīmē
- PilnMēness
- StarpAptumsums
Saules un Mēness
kalendārs

Visplašākā sadaļa, kas apvieno pilnīgi visus iespējamos
labumus, ko vien var sniegt Saules un Mēness
kalendārs. Seko līdzi un iekļaujies dabas ritmā!
Tas nozīmē zināt, kur un kā virzīt savu enerģiju, lai
gūtu maksimālu labumu un netērētu savus spēkus
velti. Ieklausīties ikdienas padomos, pārvarēt bailes un
šaubas, nekļūdīties un pat paredzēt iznākumu. Pēc
iespējas mierīgāk pārdzīvot StarpAptumsumu laiku un
PilnMēnesi bez problemātikas, bet ar jēgu!

6.
NUMEROLOĢIJA
Tava skaitļu pasaule

Šis kalendārs sevī ietver arī numeroloģiskos principus.
Uzzini savu Numeroloģisko Personālo dienu ik dienas.
Iepazīsties ar skaidrojumiem un ņem vērā padomus, lai
zinātu, kura no tām ir Tavām iecerēm atbilstošākā.

7.
KARMA UN ASTROMAĢIJA

Noskaidro īpašos planetārās astromaģijas brīžus, kad
pavērst liktens plūdumu sev labvēlīgā virzienā,
piesaistīt veiksmi un izdošanos!

SATURA RĀDĪTĀJS
KOPĪGĀ DIENAS ENERĢĒTIKA – katrai dienai raksturīgais
MĒNESS CIKLISKUMS – astrofona ietekme uz organismu, Tavu pašsajūtu un darbību
ASTROLUKSOFORI ASTROVEIKSMEI – sev un visai ģimenei. Iespējām un plāniem
ČIKA LAIKS UN DIŽČIKS – tukšais laiks darbiem. Ņem vērā un izvairies no klapatām
DIENAS REŽĪMS – perfekti izplānotai dienai. Savs laiks darbam, savs atpūtai
ASTROSTUNDAS – iesāc atbilstošā stundā, lai labs turpinājums un vērtīgs iznākums
PERSONĀLĀ NUMEROLOĢISKĀ DIENA – izvēlies savām iecerēm visatbilstošāko
APRĒĶINI SAVU INDIVIDUĀLO VEIKSMES LAIKU – “veiksmes griezuma” formula
PLANETĀRĀ MIJIEDARBĪBA – prognozē, kādi jautājumi nonāks dienaskārtībā. Apzīmējumi
pirms aspekta – par ko tie liecina

PLANETĀRĀ ASTROMAĢIJA – uzzini laicīgi un iekodē sev veiksmi
PLANETĀRĀS INGRESIJAS – ar pareizo attieksmi un rīcību esi priekšā visiem citiem
KARMA – liktens pagrieziena brīži Tavai izaugsmei un kad būs jāsaņem pēc nopelniem
SAULES UN MĒNESS KALENDĀRS – iekļaujies dabiskajā ritmā un sasniedz harmoniju
SAULES UN MĒNESS DIENAS – gūsti jēgu un ierosmi laimīgi pavadītai dienai
SAULES UN MĒNESS CIKLI – sadali savus spēkus pareizi, dzīvo harmoniski visu gadu
SAULE UN MĒNESS ASTROMĀJĀS – noskaidro aktuālās jomas un ej “pa straumei”
LABĀS DIENAS UN SUPERLAIKI NODARBĒM – ātrākais veids, kā tikt pie kārotā
SUPERLAIKI NODARBĒM – piemeklē vislabākos, izbaudi procesu un rezultātu
“ZELTA” SUPERLAIKA ATLASE TAVAI IZVĒLĒTAI NODARBEI – nonāc pie vislabākā
VESELĪBA. SKAISTUMS. ĒDIENKARTE – ievēro veselīgu dzīvesveidu katru dienu
DIENAS KOPSAVILKUMS – nevis divi vai trīs, bet viss vienā! Ātri, ērti un pārskatāmi
NOSLĒGUMĀ – VĒRTĪGI IETEIKUMI

ĶERAMIES PIE LIETAS! Sākam iepazīt DIŽKALENDĀRU un tā ieguvumus!

KOPĪGĀ DIENAS ENERĢĒTIKA – iepazīsti, kas katrai dienai raksturīgs!

Svarīgi tikt skaidrībā, pirms esi sācis ko darīt, vai konkrētais laika periods Tavām
iecerēm būs atbalstošs vai gluži pretēji – bremzējošs. Lai netērētu savus spēkus velti, bet
rīkotos tad, kad ir jēga un nezaudētu savas lieliskākās idejas tikai tāpēc, ka esi ko sācis
nelaikā.

Ņem vērā! Vērtīgu ideju nav tik daudz, lai ar tām varētu eksperimentēt. Tāpēc
sākumā iepazīsti dienas astrofonu, pirms sāc ko darīt sev svarīgu mērķu labā.

Ielūkojies pirmajās divās DIŽKALENDĀRA sadaļās:

un

Mēness fāze – ņemot to
vērā, var zināt, kā ar
savu rīcību panākt
labvēlīgāko rezultātu.
Kad plānot, kad attīstīt,
kad ieguldīt vislielāko
enerģiju, kad darīt
rutīnas darbus, bet kad
pabeigt vai atmest lieko.

Mēness zīmē – noskaidro,
kādu enerģētiku un
nokrāsu tas ienesīs sadzīvē
un emocionālajā plānā.

Čika laiks – noskaidro,
vai dienas laikā ir
paredzams no darbiem
tukšais laiks.

Mēness diena – iepazīsties
ar aprakstu. Pēc
“smaidiņa” spried par
enerģētiku kopumā.

Saules diena – iepazīsties
ar aprakstu visai dienai.
Pēc “smaidiņa” spried par
enerģētiku kopumā.

DIŽČIKS un citas retrocilpas – svarīgi zināt, lai nekļūdītos un neradītu
sev problēmas, jo pastāvot noteiktiem Planētu retrogrādiem stāvokļiem,
pastāv noteikti ierobežojumi virknei plānu un darbu. Tie tad būs jāatliek
uz citu laiku.
Superlaiks – īpaši reti un vērtīgi astrobrīži
rīcībai un iesākumiem. Nelaiks – laika periodi
ar nelabvēlīgu enerģētiku. Nogaidi, dari rutīnas
darbus un neuzprasies uz nepatikšanām!

MĒNESS CIKLISKUMS – astrofona ietekme uz organismu, Tavu pašsajūtu un darbību

Viens no svarīgākajiem rādītājiem, kas ietekmē ikdienu – valdošā MĒNESS FĀZE. Seko
līdzi, lai zinātu, kā noteiktā periodā tā ietekmēs organisma enerģijas resursus un
pašsajūtu. Vai pieņemtie lēmumi būs auglīgi vai veiksmi nesološi, jo aizsākti tukšā laikā.

Noskaidro esošo fāzi Mēness ciklā
un tālredzīgi pārskati visu mēnesi!
Ielūkojies pirmajās divās DIŽKALENDĀRA sadaļās:
un

1. Ar DIŽKALENDĀRU Tu vienmēr būsi lietas kursā par fāzes maiņas brīdi!
2. Zināsi katras Mēness fāzes sākumu, ilgumu un noslēgumu. Un pratīsi atbilstoši
rīkoties, lai ir mērķtiecīgi, “pa lietu” un netērējot savu enerģiju lieki:
Hekates dienās – atskaties uz ciklu, izdari secinājumus par paveikto un atpūties
Jaunā Mēnesī – plāno turpmāko un krāj spēkus
Augošā Mēness fāzē – aktīvi rīkojies
PilnMēnesī – liec savu enerģiju lietā jēgpilni; līdzsvaro un harmonizē sevi
Dilstošā Mēness fāzē – pabeidz iesākto un noslēdz
3. Aptumsumu laiks Tev nebūs vairs nekāds bieds vai pēkšņs pārsteigums
4. Bet īpaši jūtīgajiem – skaidrojoša sadaļa un pārskatāma tabula par
MAGNĒTISKO VĒTRU iespējamību un stiprumu ballēs trim tuvākajām dienām

ASTROLUKSOFORI ASTROVEIKSMEI – sev un visai ģimenei. Plāniem un iespējām!

ASTROLUKSOFORI = Dižkalendāra vizītkarte
un pamatu pamats!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

Visiem kopīgs dienas
astrofons, kas vizuāli un
saprotami ataino diennakts
planetāro mijiedarbību.
Raksturo dienu un tās
iespējas dalījumā pa
diennakts ceturkšņiem.
Krāsas norāda harmoniju
vai spriedzi, attiecīgi rīcības
potenciālu un sekas!

Raksturo dienas potenciālu
un iespējas individuāli Tev!
zaļš – darbību pavadīs
harmoniska, labvēlīga
enerģētika. Īsteno ieceres!
dzeltens – neitrāls periods;
ieteicamas ierindas darbības
sarkans – spriedze, konflikti
un rīcības problemātika

Veiksmīgai dienai jāsalāgo abos luksoforos redzamais un jāņem vērā astrobultas ar norādi, vai

rītdienas Planētas ietekmē vai neietekmē šodienu.
Tā kā planetārā mijiedarbība pārsniedz diennakts robežas, tad katra diena jāskata nevis
viena pati atrauti no citām, bet kopsakarībā ar nākamo.

Noderīgi! Izmanto iespēju noskaidrot savu ģimenes locekļu ikdienas astrofonu
vai sekot līdzi savu uzņēmumu astroluksoforu rādītājiem. Pievieno datus un lieto!

Visai nedēļai ērti pārskatāmā un printējamā pdf formātā
kā Tev, tā visiem, kurus pievienoji, ir pieejami šeit:

ČIKA LAIKS UN DIŽČIKS – tukšais laiks darbiem. Ņem vērā un izvairies no klapatām!

Viena no aktuālākajām ziņām,
ar ko sākt dienu un ar ko dienas laikā rēķināties!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

ČIKA LAIKS ir laiks, kad MĒNESS it kā atpūšas no citu
debess ķermeņu mijiedarbības un ietekmes. Attiecīgi
jāatpūšas arī mums. DIŽKALENDĀRĀ atradīsi norādes par
Čika laiku un tā ilgumu visas diennakts garumā.
Veiksmīgākās būs tās dienas, kurās Čika laika nav.

Vai zināji? Čika laiki atšķiras pēc to būtības un ietekmes. Jo ir taču svarīgi,
Mēness ir devies atpūtā labā omā vai par kaut ko sarūgtināts?

Vērtē ČIKA LAIKA iedarbības jaudu un noskaņu pēc astroluksofora krāsām!
S – zaļais jeb Radošais Čika laiks – izmanto lietderīgi!
S – sarkanais jeb Spriedzes Čika laiks – neuzprasies uz problēmām!
S – dzeltenais jeb parastais Čika laiks – dari ierastos darbus un paturi prātā, ka ir
tomēr Čika laiks…

Pārskatāmi visam periodam uz priekšu vari būt lietas kursā
par gaidāmajām retrocilpām - to sākumu, beigām un
periodam raksturīgāko problemātiku. Īpaši izceļam
DIŽČIKU kā visvairāk klapatas veicinošo. Noskaidro cilpu
periodu un izvairies no kļūdām!

Čika laiks DIŽČIKĀ – nedienas pastiprinās! Esi modrs!

Vai zināji? Tikai DIŽKALENDĀRĀ Tu vari noskaidrot savu individuālo DIŽČIKA
astrofonu! Noskaidrot, kā konkrētais Dižčika periods ietekmēs Tavu dzīvi, kā
pastiprinās problemātiku vai gluži otrādi – būs nedaudz vēlīgāks?

DIENAS REŽĪMS – perfekti izplānotai dienai. Savs laiks darbam, savs atpūtai!

Viena no vērtīgākajām lietām, kas pieejama DIŽKALENDĀRĀ,
tā kā plānošana un dienas režīms ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem
SEKMĪGAM REZULTĀTAM!

Ielūkojies pirmajās divās DIŽKALENDĀRA sadaļās:
un

-

Saules lēkts - starts dienai un aktīviem darbiem
Saules riets - diennakts gaišā laika nobeigums
paņem pauzi - laiks atpūtai un spēku atjaunošanai
DIENAS AKTĪVĀS DAĻAS pamatfomula īsumā ir šāda:

diennakts gaišais laiks – (mīnus) “paņem pauzi” = dienas aktīvā daļa

…un kā tad ar Čika laiku?
Ņem vērā! Čika laiks nenozīmē nekā nedarīšanu. Ja tas ir īsu brīdi, tad ieplāno
pauzi, atkārtošanu, pārskatīšanu, turpini iesāktos darbus vai velti laiku garīgām
nodarbēm. Ja ilgstošs – tad noskaidro tā būtību – “radošais”, “spriedzes” vai
“slinkais” un rīkojies saskaņā ar iepriekš aprakstītajiem ieteikumiem.

SUPERLAIKU plāno vissvarīgākajām lietām, kas dienā paveicamas!
NELAIKU - neplāno nekam svarīgam, jo tas ir problemātisks laiks
Vairāk par Superlaiku, Nelaiku, kā arī vērtīgajām astrostundām uzzināsi turpmākajās sadaļās

ASTROSTUNDAS – iesāc atbilstošā stundā, lai labs turpinājums un vērtīgs iznākums!

Detalizētākai dienas plānošanai un veiksmei kā pavadonei savos iesākumos vēlams ņemt
vērā Astrostundas jeb Planetārās stundas. Tās ir aprēķinātas pēc noteiktas sistēmas un
sadala visu diennakti.

IEGUVUMS – mērķtiecīgāka un produktīvāka laika izmantošana!

Mazāks laika un nervu patēriņš! Lielāka jēga un rezultāts!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

Zem aktuālās Mēness fāzes, atradīsi pogu –
Visas astrostundas. Kliko uz tās un iegūsti
pārskatāmu Astrostundu skatu visai diennaktij
un izsmeļošu skaidrojumu par katru no tām!

Ņem vērā! Pēc tam, kad esi izvēlējies saviem lēmumiem un rīcībai atbilstošāko,
zini, ka norādītajā Astrostundas laika intervālā svarīgs ir tieši aktivitātes
aizsākums!
IEGUVUMI no Astrostundu izmantošanas. Īsumā
lielāka veiksme; negaidītas balvas; labākas ērtības

VENERA; JUPITERS

iesniedz loterijas un laimestus

VENERA; JUPITERS

veiksmīgāka komunikācija; līgumi; pirkumi

MERKURS; VENERA; JUPITERS

radošo talantu spilgtāka izpausme

SAULE; JUPITERS; VENERA

stabilitāte; noturība; sakārtošana

SATURNS

spilgtas emocijas; maigums, mīļums
labāka sapratne ar bērniem
sportisks noskaņojums
veiksmīgs laiks uzņēmējdarbības jautājumiem

VENERA; MĒNESS
MERKURS
MARSS; SAULE
MERKURS; MARSS; JUPITERS

PERSONĀLĀ NUMEROLOĢISKĀ DIENA – izvēlies savām iecerēm visatbilstošāko!

Lai saviem ieplānotajiem darbiem vai svarīgiem lēmumiem piemeklētu atbilstošāko
dienu ne tikai pēc planetāri labvēlīgākajiem notikumiem, bet arī pēc tematikas, lūko pēc
Personālās dienas padoma!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

-

-

attiecas uz visu diennakti no 0:00 – 24:00
atspoguļo vēlamāko tematiku, kas tieši Tavai šodienai ir
visatbilstošākā
papildinot jau iepriekš aplūkotos labākos laikus nozīmīgiem
darbiem, daudz veiksmīgāk vari izmantot katras dienas
potenciālu
nodarbes pavadīs dubultveiksme, ja tās veiksi tematiski
atbilstošā Numeroloģiskajā dienā un pavisam brīnišķi, ja vēl
Superlaikā!

Iepazīsties ar Numeroloģiskās Personālās dienas aprakstiem!
Ņem vērā atbilstošās dienas tematiku un liec to lietā,
plānojot savu ikdienu!
PIEMĒRS:

Tu vēlies apmeklēt kādu īpašu skaistumkopšanas procedūru vai dari to pirmoreiz un
ir svarīgs izcili labs rezultāts. Tava rīcība:
1) Dižkalendāra trešajā sadaļā “ASTROPADOMNIEKI” atrodi à
2) meklētājā ievadi sevi interesējošo nodarbi à
3) par piedāvāto Superlaiku dienām lasi
Personālo dienu padomus un izvēlies visatbilstošāko! Un lai vairojas Tavs skaistums!

Vai zināji? Vairāk par numeroloģijas plašajām iespējām atradīsi www.numerologi.lv

APRĒĶINI SAVU INDIVIDUĀLO VEIKSMES LAIKU – “veiksmes griezuma” formula

Superlaikus ir vērts izmantot ikreiz, kad plānots lielāks vai mazāks notikums, savukārt
visnozīmīgākajiem mērķiem iesakām ņemt vērā visu informāciju, ko DIŽKALENDĀRS
labākā laika atlasē piedāvā.

Aprēķini savu visideālāko veiksmes laiku!
Ķeramies pie lietas:

Ielūkojies pirmajās divās DIŽKALENDĀRA sadaļās:
un

Ņem vērā, lai izpildās sekojoši nosacījumi:
1) izvēlētajā dienā zem sadaļas DIENAS ASTROLUKSOFORS ir Superlaiks
2) zem TAVS PERSONĪGAIS ASTROLUKSOFORS ir Tavs individuālais Superlaiks un
abi laika ziņā sakrīt
3) abi ASTROLUKSOFORI sastāv tikai no zaļas vai zaļas un dzeltenas krāsas
4) Saules un Mēness dienas ir atzīmētas ar oranžiem smaidiņiem (ņem vērā
atbilstošo Mēness dienu, kas ir spēkā tieši Superlaika periodā!)
5) ir mērķim atbilstoša Mēness fāze (augoša – izaugsmei, attīstībai; dilstoša –
atmešanai, veiksmīgiem noslēgumiem)
6) Personālās dienas tematika ir atbilstoša iecerēm

Ar

šo

pilnīgi

pietiks

ideālākā

laika

noteikšanai,

taču,

ja

vēlies

atrast

visveiksmīgāko Superlaiku KĀDAI KONKRĒTAI NODARBEI, tad ielūkojies vienā
no pēdējām Rokasgrāmatas sadaļām:

“ZELTA” SUPERLAIKA ATLASE TAVAI IZVĒLĒTAI NODARBEI – nonāc pie vislabākā!

PLANETĀRĀ MIJIEDARBĪBA – prognozē, kādi jautājumi nonāks dienaskārtībā!

Saldais ēdiens “ASTROZINĪŠIEM“!
Tik uzskatāmi izvērstu Planetāro mijiedarbību atspoguļojumu katrai dienai gan ar
krāsām, gan darbības ilgumu, gan skaidrojumiem un ieteikumiem atradīsi tikai
DIŽKALENDĀRĀ un manā projektā ASTROKARTE.lv

Ielūkojies pirmajā DIŽKALENDĀRA sadaļā:

ß DIENAS ASTROLUKSOFORĀ atspoguļota
planetārā mijiedarbība, kas attiecas uz visiem.
Pēc aspektu aprakstiem vari spriest, ko gaidīt
no ārpasaules un no citiem.
ß TAVS INDIVIDUĀLAIS ASTROLUKSOFORS
– attiecas tikai uz Tevi, jo ir izstrādāts katrai
dienai, ņemot par pamatu Tavus individuālos
dzimšanas datus.

Tas ir Tavs dienas plāns, iespējas un šķēršļi,
kurus vari paredzēt laicīgi!

Ņem vērā! Ja sevi par “astrozinīti” neuzskati, tad lietojot Dižkalendāru ikdienā, par
tādu visai drīz kļūsi. Kā arī zini, ka visa planetāro aspektu informācija atspoguļojas
astroluksoforā, tāpēc garām neko nepalaidīsi pat, ja nevēlēsies šo visu pētīt dziļāk.

Vērtīgajos un interesantajos planetāro aspektu skaidrojumos vari lasīt:
-

kāds ir laika periods, kurā katra konkrētā planetārā mijiedarbība ir spēkā;
nozīmi un ietekmes sfēru;
prognozējamo emocionālo stāvokli un rīcību aspekta darbības laikā;
ieteikumus rīcībai un brīdinājumus, no kā uzmanīties.

PLANETĀRĀ MIJIEDARBĪBA – apzīmējumi pirms aspekta – par ko tie liecina?

Turpini ielūkoties pirmajā DIŽKALENDĀRA sadaļā:

Kliko uz aspekta un uzzini:
•
•
•

visu konkrētā aspekta ietekmes periodu
(kulminācijas brīdi Tu redzi ar atzīmētu
laiku)
nozīmi un ietekmes sfēru
ieteikumus rīcībai un brīdinājumus

Plānojot svarīgu darbu:
• droši sāc pirms zaļā punkta kulminācijas,
ja tajā pašā laika periodā neseko
sarkanais vai melnais
• sarkano un melno punktu gadījumā
nogaidi vismaz pāris stundas pēc
norādītā kulminācijas laika
Aspektu apzīmējumu ABC:
Punktu skaidrojumi pēc krāsām:
zaļš – harmonija, labvēlība un izdošanās, ja nenoslinko
dzeltens – neitrāli, jādarbojas ikdienas ritmā, viss vairāk vai mazāk būs
atkarīgs no paša rīcības
sarkans – spriedze, draudi, konflikti
melns – īpaši bīstami! aspekts ar Melno Mēnesi jeb Lilitu
zils – aspekts, kas redzams zem svītras – radošais un pārmaiņas veicinošais
•

viens krāsu punkts – “ātrais” aspekts, saistīts ar mijiedarbību ar Mēnesi, vairāk
“spiedīs” tieši uz emocijām

•

divi punkti – iesaistītas tālākās planētas - intensīvāka ietekme un ilgstošāks
darbības laiks

# - KARMISKIE UN LIKTENĪGIE aspekti ar Ziemeļu mezglu. Rūpīgi lasi aprakstu un
rīkojies, lai pagrieztu liktens plūdumu sev labvēlīgā virzienā!
vai «« ASTROMAĢIJA! - oranžs aplītis un zvaigznītes – lasi skaidrojumu
turpinājumā!

PLANETĀRĀ ASTROMAĢIJA – iekodē sev veiksmi!
Īpašs brīdis, kad planētas savstarpēji saplūst jeb savienojas. Tas ir astromaģisks stāvoklis
kas darbojas kā spēcīga INICIĀCIJA, jo laiks palīdz realizēt noteiktās darbības caur
rituāliem, kurus tajā laikā veic.

Tās var dēvēt arī par laika lūkām, kad mainīt karmas ratu!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

Planetārās astromaģijas aspekti ir visi tie,
kurus redzi kā oranžus punktus vai
dažādu krāsu zvaigznītes

Planetārie savienojumi ar SAULI ir ļoti īpaši, caur ko vari būtiski ietekmēt savu
likteni un karmu. Saule smeļ un reizē nodod spēku savienojumā esošajai planētai un
tās pārstāvētajām dzīves sfērām.
NEPALAID GARĀM šo unikālo astromaģijas brīdi!

Ņem vērā! Blakus oranžai zvaigznītei, kas nozīmē astromaģija, otrās zvaigznītes
krāsu tulko līdzīgi, kā visu citu aspektu gadījumā, kuru izpausmes – harmoniju, spriedzi
vai bīstamību novērtē pēc krāsas.
Un atceries, ka astromaģija ir spēkā arī pie sarkanas un melnas zvaigznītes
savienojumiem! Atšķiras tikai aspekta nozīme un tas, uz ko noskaņoties un meditēt.

Pie planetārās spriedzes astromaģijas – meditē uz mieru, harmoniju un savienojumā
iesaistīto planētu vērtīgajām īpašībām , ko iekodēt sev kā spēku un izdošanos.
Turpinājumā uzzini, kā laicīgi noskaidrot vērtīgos astromaģijas brīžus à

PLANETĀRĀ ASTROMAĢIJA – uzzini laicīgi īpašos astromaģijas brīžus!

Turpini ielūkoties DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

Atrodi sadaļu ASTROMAĢIJA
Tajā tu nonāksi pie tuvākajiem visiem kolektīvās un
Tavas individuālās astromaģijas datumiem!

Ņem vērā! Vissvarīgākais ir precīzs savienojuma laiks! Tomēr ietekme ir jūtama
visā laika periodā, kas aprakstā uzrādīts.

VĒLAMĀ RĪCĪBA ASTROMAĢIJAS LAIKĀ
-

esi sagatavojies, radoši un harmoniski aktīvs
harmonizē sevi un vidi sev apkārt
pieturies pie labestības vērtībām un esi savas labestības augstumos
iepazīsti savienojuma aprakstu un apsver nopietnus mērķus, rīkojies to vārdā
meditē un sasniedz augstākās virsotnes
“-“ pasivitāte šajos brīžos un negācijas tikai vairos ēnas puses un atsauksies
karmiskos (cēloņi – sekas) notikumos

Īpaši spēcīgi karmiski pagrieziena punkti ir tajās dienās, kad maksimāli tuvu sakrīt
kolektīvā un individuālā Astromaģija. VEIKSMI, TICĪBU UN PAVER CEĻU BRĪNUMAM!

PLANETĀRĀS INGRESIJAS – ar pareizo attieksmi un rīcību esi priekšā visiem citiem!

Vēl viena īpaši iecienīta tēma “astrozinīšiem”
Pačukstēsim priekšā – pat, ja Tu sevi par tādu neuzskati,
pēc skaidrojumiem visu tūlīt sapratīsi, varēsi veiksmīgi pielietot dzīvē un būt soli
priekšā visiem citiem!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

à

Kliko uz pogas PLANĒTU KUSTĪBA ZODIAKĀ,
pēc tam uz katras no planētām
un LASI SKAIDROJOŠOS APRAKSTUS!

â

Katras Planētas spēks un nokrāsa izpaužas caur Zodiaka zīmi, kurā tā atrodas.
Kliko uz katru no Planētām un noskaidro:
¨ LAIKA PERIODU, cik ilgi Planēta atradīsies konkrētajā Zodiaka zīmē
¨ INGRESIJAS BRĪDI, kas ir mirklis, kad Planēta tikko pārkāpj nākamās Zodiaka
zīmes slieksni.
Lasi aprakstu un konkrētajā laikā noskaņojies uz jauno kārtību.
Ieklausies intuīcijā un saproti, kā labāk izlasīto likt lietā, pielietot savā dzīvē, kā
darīt turpmāk.
Pielāgo savu attieksmi, izturēšanos un rīcību šim periodam atbilstoši! Tā tu būsi soli
priekšā citiem, sagatavojies pārmaiņām un veiksmīgāk iekļausies jaunajā kārtībā!
Vai zināji? Paplašinātas iespējas šajā jautājumā atradīsi projektā ASTROKARTE.LV

KARMA – liktens pagrieziena brīži Tavai izaugsmei un kad būs jāsaņem pēc nopelniem

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

Ar karmu un likteni saistīti visi tie aspekti, kas ir:
-

saistībā ar Tavas personības izaugsmes punktu Ziemeļu Mezglu un atzīmēti ar #
mijiedarbībā ar Saturnu
kvinkonss, jeb zilā punkta aspekti, kas atrodas
zem zilās svītras

Ņem vērā! Šos aspektus ļoti svarīgi zināt laicīgi, lai vari
sagatavoties un atbilstoši rīkoties.
Tie ir Tavas izaugsmes brīži un laiks, kurā vari pagriezt
liktens plūdumu sev labvēlīgā virzienā!

Darbība, ko veiksi šajā īpašajā laikā un vērsīsi pozitīvu mērķu virzienā, noteikti
vainagosies panākumiem!

Bez tam jāapzinās, ka saspringto aspektu (kvadrātu un sarkano punktu) laikā Tu
nonāc karmas un liktens priekšā kā atbildētājs par savu iepriekšējo rīcību, kas šobrīd
izpaužas kā sekas. VISS IR VIENKĀRŠI! Jo lielāku problemātiku piedzīvo, jo lielākas
kļūdas dzīvē pieļauj. Bet to visu savas nākotnes vārdā vari vērst par labu, šajā īpašajā
laikā rīkojoties atbilstoši labākajam rīcības scenārijam.

Šos svarīgos brīžus, pareizo attieksmi, rīcību un prognozējamo rezultātu iepazīsti
DIŽKALENDĀRA karmisko aspektu aprakstos!

SAULES UN MĒNESS KALENDĀRS – iekļaujies dabiskajā ritmā un sasniedz harmoniju!

DIŽKALENDĀRA pirmsākumos bija Mēness kalendārs.
Vēlāk to papildināju ar Saules kalendāru. Tāds, kādu Dižkalendāru Tu
lieto šobrīd, ir vislabākais paraugs tam, kā Saules un Mēness ciklu
iedzīvināšana ikdienā reāli strādā, veicina attīstību, sniedz gandarījumu
un paliekošu vērtību!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA otrajā sadaļā:

Šajā sadaļā visplašākajā veidā iepazīsi visas ar mūsu galvenajiem spīdekļiem – Sauli un
Mēnesi saistītās norises un saņemsi visus labumus un padomus dzīves uzlabošanai,
KO VIEN SAULES UN MĒNESS KALENDĀRS VAR SNIEGT!

Vai zināji? Cilvēka organismā notiekošie procesi ir tieši pakļauti Saules un
Mēness dabiskajam ritmam. Šo spīdekļu ciklu ievērošana ir harmoniskākais dzīves ceļš!
Iekļaujies ritmā un dzīve kļūs vieglāka, piepildītāka, vērtīgāka un laimīgāka!

SAULES UN MĒNESS DIENAS – gūsti jēgu un ierosmi laimīgi pavadītai dienai

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA otrajā sadaļā:

Vai zināji? Saule ietekmē Tavas enerģijas izpausmes un rezerves, organisma
veselīgumu, gribu un radošo potenciālu.
SAULES KALENDĀRA ieguvumi sākas ar Saules lēkta sagaidīšanu vērtīgam
dienas startam un caur dienu pārstāvošo Saules dienas aprakstu, iepazīsties ar dienas
raksturojumu, ņem vērā ieteikumus, brīdinājumus un ieklausies ticējumos. Uzzināsi,
kādām nodarbēm diena ir harmoniska, kādām neatbilstoša un daudz ko citu vērtīgu.

Ņem vērā! Mēness ietekmē zemapziņu, tādēļ tas pārvalda ieradumus un tās lietas,
ko mīlam darīt vienatnē un kas sagādā patiesu prieku. Arī sapņu pasauli, intuīciju,
noskaņojumu, emocijas un veselību.
MĒNESS KALENDĀRĀ noskaidrosi:
1. Mēness atrašanos Zodiaka zīmē jebkurā sevi interesējošā brīdī. Iepazīstot
aprakstus, Tu zināsi, kā vērtīgāk pavadīt dienu, kā pielāgoties un iemācīsies
izvairīties no raksturīgākajām kļūdām.
2. pārvaldošo Mēness dienu, kas var sākties jebkurā diennakts laikā un 24 stundu
laikā nomainīties divas vai pat veselas trīs! Lasot aprakstus Tu izpratīsi valdošo
enerģētiku un zināsi, kāda ir pareizā rīcība, kāda nē un kādas nodarbes veikt ir vai
nav ieteicams.

Saules dienu apraksti samērojami ar Mēness zīmi un Mēness dienu ieteikumiem!
Ja konkrētajā dienā visi apraksti sakrīt un ir labvēlīgi Tevis izvēlētajai nodarbei vai
vismaz nav pretrunā – lieliski! Ja ir pretrunas, arī iznākums būs pretrunīgs. Esi radošs!
Tver rakstīto kopsakarībās un izdari savus secinājumus!

SAULES UN MĒNESS CIKLI – sadali savus spēkus pareizi, dzīvo harmoniski visu gadu!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

Starp Numeroloģisko personālo dienu un Astromaģiju atradīsi Tavu
individuālo Saules un Mēness cikliskuma sadaļu TAVI CIKLI

Dzīvojot pēc individuālā Saules cikla – pratīsi savu enerģiju sadalīt gada griezumā; pēc
Mēness cikla – uzlabosi savu veselību! Salīdzini un samēro individuālo Saules un Mēness
ciklus ar dabā pastāvošo un dzīvo harmonijā!
TAVS INDIVIDUĀLAIS SAULES CIKLS
Gada starts sākas ar Tavu
dzimšanas dienu. Tas ir
brīdis, kurā jāizvirza mērķi
gadam, jābūt aktīvam un
atvērtam “uzsūkt” apkārt
esošo enerģiju.

Saules kustība un attiecīgi Tavs enerģētikas potenciāls visa gada garumā iedalās šādi:
cikla sākums (dzimšanas diena) à kulminācija à noslēgums. Harmoniskie ceturkšņi ir
visi tie, kas virzās uz zaļo punktu, bet virzībā no zaļā punkta – disharmonijas ceturkšņi.
Svarīgi! Visi ilustrācijas augšā norādītie Saules enerģijas punkti ir uzskatāmi par
Taviem individuālajiem Saulgriežiem! Izturies pret šiem datumiem atbildīgi un jēgpilni!
Tas pats princips attieksies arī uz zemāk attēloto TAVS INDIVIDUĀLAIS MĒNESS CIKLS.
TAVS INDIVIDUĀLAIS MĒNESS CIKLS
Tavas enerģijas paisumu
un
bēgumu
izpratne
mēneša griezumā. Ņem to
vērā, lai pēc iespējas
harmoniskāk
nodzīvotu
katru
mēnesi.
Cikla
sākumā – izvirzi mērķus!

SAULE UN MĒNESS ASTROMĀJĀS – noskaidro aktuālās jomas un ej “pa straumei”!

Vadoties pēc SAULES un MĒNESS ATRAŠANĀS MĀJĀS, Tu zināsi,
kurām no dzīves jomām konkrētajā laika periodā pievērst lielāko uzmanību.
Jo tikai tās uz doto brīdi ir atvērtas “darbam un notikumiem”!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA pirmajā sadaļā:

Kliko uz sadaļas un nonāc pie Saules un Mēness mājās – lasi
aprakstus un noskaidro, kas slēpjas zem katras no tām!

Seko līdzi SAULES ASTROMĀJĀM konkrētos laika periodos, jo tās dotajā brīdī ir
visaktuālākās. Iekļauj dienas kārtībā norādītās un necenties “kustināt” tās, kas tobrīd nav
risinātspējīgas, lai necerētu uz rezultātu no dzīves tur, kur tā nekādu risinājumu un
panākumus dot nevar.

Ņem vērā! SAULE GADA LAIKĀ APTVER VISAS DZĪVES JOMAS: Tavas
personības attīstību un sasniegumus, darbu, finanses, veselību, bērnu jautājumus,
karjeru, laulības dzīvi, profesionālos panākumus, attiecības ar radiem, draugiem utt.
Tā kā nepalaidīsi garām nevienu no tām!
Ja Saule iziet cauri visām astromājām gada laikā, tad Mēness “izskrien” mēneša laikā,
ienesot emocionalitāti noteiktā dzīves sfērā!
Vari piefiksēt savas sajūtas, kādas tās ir, Mēnesim ejot pa pirmo astromāju, tad pa otro,
trešo utt. vai vari novērot kādas likumsakarības? Un attiecīgi prognozēt nākamo mēnesi!

LABĀS DIENAS UN SUPERLAIKI NODARBĒM – ātrākais veids, kā tikt pie kārotā

TEV IR VAIRĀKAS IESPĒJAS, KĀ TIKT PIE SUPERLAIKIEM NODARBĒM.
IZVĒLIES TĀS, KURAS PAŠAM ĒRTĀKAS ;)

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA trešajā sadaļā:

1. iespēja. VISVIENKĀRŠĀKĀ
Kliko uz pogu NODARBJU TOP 18 un lūko, vai Tavā izvēlētajā
dienā nodarbe ir ieteicama vai nav. Ar oranžu krāsu tiek
iekrāsotas tās, kuras konkrētajā dienā ir ieteicamas, bet
uzejot uz tās ar kursoru, PRECIZĒ KONKRĒTU LAIKU!

2. iespēja. ĀTRAIS SKATS ČETRĀM TOP NODARBĒM visam mēnesim
Kliko

uz

pogu

IETEIKUMI

MĒNESIM.

Šeit

atradīsi

SIRSNIŅDIENAS un labās dienas MATU, NAGU griešanai un
PIRTS apmeklējumam visam mēnesim. Bet, klikojot uz katru
smaidiņa dienu, lasi nodarbi veicinošo pozitīvo aprakstu!

Uzmanību! Abos apskatītajos variantos nodarbju Superlaiki nav individuāli, kā arī
jāņem vērā dienas astrofons, jāiepazīstas ar Saules dienas aprakstu un jāzina, vai nav
retrocilpas, kas neiesaka minēto nodarbi.
Un nesatraucies;) Tajā visā Tu visai drīz orientēsies, lietojot Dižkalendāru ikdienā!
3. iespēja. IEPRIEKŠ JAU APSKATĪTĀ
atgriezies ROKASGRĀMATAS sākumā un atrodi sekojošu sadaļu:
APRĒĶINI SAVU INDIVIDUĀLO VEIKSMES LAIKU – “veiksmes griezuma” formula

SUPERLAIKI NODARBĒM – piemeklē vislabākos, izbaudi procesu un rezultātu!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA otrajā sadaļā:

Kliko uz pogām un
nonāc pie “ātrā”
dienas skata
sekojošām nodarbēm

â
skaistums – nagu griešana – matu griešana – veselība – pirts
tuvība – attiecības – uzturs – darbs – spodrība – pasākumi – dārza darbi
DIŽKALENDĀRS Tev piedāvā piemeklēt Superlaikus vairāk kā 200 dažādām nodarbēm!
Tā ir unikāla iespēja, kas mirkli pēc nodarbes ievadīšanas meklētājā Tev piedāvā labākos
laikus visam mēnesim, pie tam – arī individuāli Tev!

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA trešajā sadaļā:

ß Ienāc sadaļā Tavi superlaiki un meklētājā ievadi
sevi interesējošo nodarbi à
Salāgo, vai ieteiktais laiks sakrīt ar Tava individuālā ASTROLUKSOFORA zaļo vai
vismaz dzelteno krāsu un iepazīsties ar Saules un Mēness dienas raksturojumu, vai tās
nav pretrunā nodarbei.
Ieteikums! Lai ērtāk atlasītu nodarbei labāko laiku:
•
•
•

izprintē izvēlētās nodarbes ar smaidiņiem visam mēnesim
izprintē Individuālos astroluksoforus nedēļas skatā visam mēnesim
izvēlies tos datumus, kas abos gadījumos ir labākie + ņem vērā atbilstošāko
Personālo Numeroloģisko dienu un pēc iespējas Jupitera vai Saules stundu
Taču, ja meklē vislabāko jeb ZELTA Superlaiku nodarbei – ielūkojies vienā no
turpmākajām Dižkalendāra Rokasgrāmatas lappusēm!

“ZELTA” SUPERLAIKA ATLASE TAVAI IZVĒLĒTAI NODARBEI – nonāc pie vislabākā!

Sadaļa, kas vieglāk būs saprotama “astrozinīšiem”,
taču esam pārliecināti ka ikviens, ņemot vērā ieteikto secību,
nonāks pie vēlamā rezultāta!
Iepriekš jau aplūkojām vairākus variantus, kā tikt gan pie Tava individuālā Superlaika,
gan labākajiem laikiem virknei nodarbju. Ja nepieciešams, izskati vēlreiz iepriekšējās
sadaļas! Bet šajā iepazīsies ar darbību secību, kādā veidā vari nonākt
pie visveiksmīgākā datuma no visiem, kas tiek piedāvāti, Tavai izvēlētajai nodarbei!

Ielūkojies trešajā DIŽKALENDĀRA sadaļā:

ß Ienāc sadaļā Tavi superlaiki un
meklētājā ievadi sevi interesējošo nodarbi à

Lai nonāktu līdz ZELTA SUPERLAIKAM, ņem vērā katru no piedāvātajiem superlaikiem
mēnesī un pārbaudi tā “stiprumu” pēc zemāk aprakstītās shēmas. Tas superlaiks, kurš
pārbaudījumu iztur vislabāk, arī ir Tavs Zelta Superlaiks kārotajai nodarbei!
-

kāda ir planētu daba, vai fona aspekti nav pretrunā ar nodarbi
vai tai netraucē spēkā esošās planētu cilpas
vai Mēness cikliskums atbalsta konkrēto nodarbi
vai ir Superlaiks
vai nav Čika laiks
kāda ir astrostunda, vai tā atbalsta nodarbi vai vismaz nav pretrunā
vai Tavs individuālais Saules un Mēness cikls ir saskaņā ar rīcību, ko plāno veikt
kāds ir kopīgais astroluksofors
kāds ir Tavs individuālais astroluksofors
vai Personālā diena atbalsta ieceri vai vismaz nav pretrunā ar to

Ņem vērā! Tas ir pilnīgi normāli, ka atkritīs lielākā daļa un paliks pāri tikai pāris,
viens vai pat neviens laiks.
Ja meklē maksimāli vislabāko, tad nesteidzies, esi pacietīgs un rīkojies tikai vislabākajā!

VESELĪBA. SKAISTUMS. ĒDIENKARTE – ievēro veselīgu dzīvesveidu katru dienu!

Ērtākais un ātrākais veids, kā tikt pie aktuālākās un svarīgākās
informācijas par šodien būtiskāko
VESELĪBAS, SKAISTUMA UN PAREIZA UZTURA ZIŅĀ!
Svarīgi zināt! Informācija ir sagatavota, pamatojoties uz Mēness atrašanos Zodiaka
zīmē un Saules un Mēness dienu ieteikumiem. No tā vien vari secināt, cik ļoti ar Sauli un
Mēnesi mēs esam saistīti ik uz soļa un, protams, arī veselīga dzīvesveida jautājumos tie ir
mūsu labākie padomdevēji.

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA trešajā sadaļā:

VESELĪBAS sadaļā noskaidrosi jūtīgākās vietas, kurām pievērst uzmanību un nepārslogot

dienas laikā, izdarīsi secinājumus par slimības gaitu, ja tāda ir sākusies un saņemsi daudz
citas veselīgas un profilaktiskas informācijas.

SKAISTUMA sadaļā uzzināsi vēlamos pasākumus un procedūras skaistum kopšanas

jomā. Noskaidrosi, kāda ir dienas veiksmi nesošā krāsa un kāda tieši pretēji – nevēlamā.
Kādi kristāli un dārgakmeņi dienai ir labvēlīgi un kāda ir to ietekme uz organismu un
apkārtējiem notikumiem.
ĒDIENKARTE Tev pateiks priekšā veselīgāko un organismam labvēlīgāko dienas maltīti.

Ņem vērā sadaļās iekļautos ieteikumus un lai Tev veselīga un mundra katra diena!

DIENAS KOPSAVILKUMS – nevis divi vai trīs, bet viss vienā! Ātri, ērti un pārskatāmi!

Visa iepriekšminētā apkopojums vienotā kopsavilkumā ērtākai lietošanai un dienas
plānošanai. Pārskatāmā PDF formātā visas dienas garumā katru brīdi, lai kur Tu atrastos
un pie jebkuru dienas jautājumu risināšanas, būs pa rokai Tavā telefonā, datorā vai
izprintētā versijā.

Ielūkojies DIŽKALENDĀRA trešajā sadaļā:

Kliko uz pogas DIENAS KOPSAVILKUMS un
à

saņem vizuālu un pārskatāmu kopsavilkumu par
svarīgākajiem dienas akcentiem un astrolaikiem.

Ar vienu klikšķi tiec pie visas svarīgākās informācijas vienuviet un visai dienai.
Tas ir kā ceļvedis, pateicoties kuram savu dienu varēsi plānot pārdomāti
un pavadīt maksimāli vērtīgi!
Vizuāli baudāms un informatīvi pārskatāms kopsavilkums sevī ietver:
•

Tavs individuālais ASTROLUKSOFORS

•

kopīgais dienas ASTROLUKSOFORS

•

Numeroloģiskā Personālā diena ar aprakstu un dienas ieteikumiem

•

Tavs BIOROTMS – vizuāls, grafisks un skaidrojošs

•

astrostundas visas diennakts dalījumā

•

valdošā Mēness fāze ar aprakstu un ieteikumiem

•

Mēness zīmē – dienas enerģētikas apraksts

•

SAULES DIENA ar dienas vadmotīva aprakstu un ieteikumiem harmonijas
vairošanai un problemātikas mazināšanai

•

MĒNESS DIENA ar aprakstu un ieteikumiem enerģētiski harmoniskai dienai.

NOSLĒGUMĀ - VĒRTĪGI IETEIKUMI

•

Superlaiks + individuālais Superlaiks = JJ

•

Superlaiks + individuālais Nelaiks = L

• Superlaiks

+

astroluksofors

zaļš
=

vai

LABS

dzeltens

LAIKS!

individuālais

Centies

izmantot

JUPITERA astrostundu!
•

Nelaiks + individuālais Nelaiks = ML

• Superlaiks + Čika laiks (ne spriedzes!) = radoši darbi vai
esošo DARBU NOSLĒGŠANA
•

Nelaiks + Čika laiks = L pārpratumi, neveiksmes
ASTROLUKSOFORI:

dienas zaļš + individuālais zaļš =

J

dienas zaļš + individuālais sarkans =

K

dienas sarkans + individuālais sarkans =

ML

dienas sarkans + individuālais zaļš = NEDARI NEKO PRAKTISKU

Lieto DIŽKALENDĀRU ikdienā un lai astroveiksme vienmēr ar Tevi!
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