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DIENAS ASTROLUKSOFORS 1Numeroloģiskais gads

Pirmdiena, 26.06.2017.
12:00

6:00
23% 0%

0% 25%
18:00

0:00

 Labie laiki 07:29 - 14:53 | 17:53 - 22:45

 09:18 Marsa trigons ar Neptūnu
 23:43 Mēness sekstils ar Jupiteru

 Čika laiks 00:00 - 01:06

 stunda 01:56 - 02:27 | 07:29 - 08:58 | 17:53 - 19:22

Personālā diena 6

Otrdiena, 27.06.2017.
12:00

6:00
0% -21%

0% -61%
18:00

0:00

 Labie laiki 02:46 - 08:43

 01:47 Mēness trigons ar Lilitu
 13:29 Mēness kvadrāts ar Veneru
 16:38 Mēness trigons ar Saturnu
 21:21 Merkura kvadrāts ar Jupiteru

 stunda 00:24 - 00:55 | 04:01 - 04:32 | 13:26 - 14:55 | 22:51 - 23:22

7

Trešdiena, 28.06.2017.
12:00

6:00
0% 26%

44% 0%
18:00

0:00

 00:12 Mēness trigons ar Urānu
 03:22 Merkura trigons ar Neptūnu
 16:03 Mēness sekstils ar Sauli
 22:51 Merkura savienojums ar Marsu

 Čika laiks 00:12 - 03:41

 stunda 02:28 - 02:59 | 08:59 - 10:28 | 19:22 - 20:51

8

Ceturtdiena, 29.06.2017.
12:00

6:00
0% 22%

-87% -20%
18:00

0:00

 Labie laiki 14:55 - 18:50

 04:57 Mēness opozīcija ar Neptūnu
 06:37 Mēness kvadrāts ar Lilitu
 08:30 Mēness sekstils ar Marsu
 09:44 Mēness sekstils ar Merkuru
 12:32 Mēness trigons ar Plūtonu
 21:52 Mēness kvadrāts ar Saturnu
 23:35 Mēness trigons ar Veneru

 Čika laiks 23:35 - 24:00

 stunda 00:56 - 01:27 | 04:33 - 06:01 | 14:55 - 16:24 | 23:22 - 23:53

9

Piektdiena, 30.06.2017.
12:00

6:00
0% 0%

-21% 0%
18:00

0:00

 Labie laiki 10:29 - 17:51 | 20:51 - 24:00

 03:36 Merkura opozīcija ar Plūtonu

 Čika laiks 00:00 - 10:02

 stunda 03:00 - 03:31 | 10:29 - 11:58 | 20:51 - 22:20

1

Sestdiena, 01.07.2017.
12:00  03:51

6:00
25% 0%

-87% -88%
18:00

0:00

 03:51 Mēness kvadrāts ar Sauli
 12:32 Mēness savienojums ar Jupiteru
 15:24 Mēness sekstils ar Lilitu
 20:03 Mēness kvadrāts ar Marsu
 21:06 Mēness kvadrāts ar Plūtonu

 stunda 01:27 - 01:58 | 06:03 - 07:32 | 16:24 - 17:53 | 23:52 - 00:24

Personālais mēnesis 8

9

Svētdiena, 02.07.2017.
12:00

6:00
22% -47%

-43% 0%
18:00

0:00

 Labie laiki 06:16 - 08:59

 05:16 Mēness kvadrāts ar Merkuru
 06:47 Mēness sekstils ar Saturnu
 15:02 Marsa opozīcija ar Plūtonu
 16:17 Mēness opozīcija ar Urānu

 Čika laiks 16:17 - 19:59

 stunda 03:33 - 04:04 | 11:58 - 13:27 | 22:19 - 22:50

1



Pamatnosacījumi lietošanai 

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 šajās laikā jutīsies, bet tās izmantojamas kā (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.  

Procentu norāde – attiecīgās krāsas/enerģētikas intensitāte plusos un mīnusos – jo augstāks 
%, jo labvēlīgāks planētu stāvoklis. Jo zemāks – jo lielāka planētu spriedze.  

Labie laiki ir Saules, Mēness kalendāra apkopojums – diennaktī vislabvēlīgākais laiks, 
atbilstoši visu astroloģisko nosacījumu apkopojumam. Der visu veidu pirkumiem, līgumiem, 
norunām darījumiem, svarīgiem darbiem utt.  

Planētu aspektu slejā apkopota planētu mijiedarbība, vizuāli krāsās – dzeltens – sarkans – 
zaļš – parādot attiecīgā aspekta nozīmi līdzīgi kā luksofors.  

Ar zvaigznīti atzīmēti #astromaģija laiki – izmantojami rituāliem, iniciācijām, veiksmei kā 
pēcīgi karmiski pagrieziena punkti.  
Sīkāk par Maģijas brīžiem:  
http://www.astrologi.lv/blogi/kristaps-bankis/Raksti/1398/Astromagiskas-Laika-lukas/ 

Satikšanās. Planētu Savienojumi.�Maģisks brīdis, lai atstrādātu planētu une iekodētu jaunu 
sev labvēlīgāku 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. � 

 



Oranžā Saules sirdī – planēta savienojas ar Sauli – radošs, spēka brīdis, piemērots dažādām 
iniciācijām, aktīvi strādā karma. Darbojas kā spēcīga iniciācija, kad Visums palīdz realizet 
šajā laikā noteiktās darbības caur veiktajiem rituāliem. 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. 

Planētu mijiedarbība ar Lilitu – atzīmēta ar melnu 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. 

Čika laiks – tukšais laiks praktiskiem aizsākumiem, norunām, pirkumiem, dokumentu 
parakstīšanai, neatkarīgi no luksofora krāsas. Der vienkārši ikdienas darbi, uzmanīgi sekojot 
līdzi katram savam solim.  
Sīkāk par Dižčiks laiku: http://www.astrologi.lv/meness_kalendars/cika_laiks/ 

Jupitera stundas ir veiksmīgākās astrostundas visā dienas ritumā. Dienas laikā tās ir 
vairākas. Ja Jupitera stunda sakrīt ar Labo laiku, tad tā uzskatāma par superlielisku periodu 
teju visām nodarbēm. Ja sakrīt ar Čika laiku, tad pastiprinās Čika laika aprakstītais, t.sk. 
piedzīvot lielas garīgas apskaidrības un radošu iedvesmu.  

Līdzās luksoforiem vidēji ik pēc 7 dienām parādās aktuālais Mēness stāvoklis debesjumā. 
Mēness fāzes ir dabas pamatenerģijas cikls un pats svarīgākais Saules un Mēness attiecību 
raksturotājs kalendārā. Mēness cikliskās attiecības ar Sauli sauc par Mēness fāzēm.  
 
Mēness simbolu nozīme:  
Jauns Mēness (melns aplis) pirmajās 3 dienās tikai plāno darbus;  
Augošā Mēnesī (līdz Pilnmēness tukšajam aplim) - iegulda enerģiju, darījumiem augošs 
periods, ietekmē procesus un cilvēkus;  
3 dienas pirms un pēc Pilnmēness samazina darbu tempus,  neļaujas provokācijām, atpūšas, 
rīko svētkus, sabalansē veselības stāvokli;  
Dilstošā Mēnesī - līdz JaunMēnesim - veic ierastos darbus, saņem sava darba augļus, noslēdz 
projektus, apmaksā rēķinus, pērk tehniku;  
2 dienas līdz JaunMēnesim ir tukšais periods, kurā atpūšas, iekārto atslodzi, veic darbu 
kopsavilkumu.  
Fāžu maiņas brīdi, neskatoties uz citiem labvēlīgiem rādītājiem, izvairās no jebkādas darbības 
un atpūtina organismu. 
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/ 
 
Numeroloģiskā Personālā diena 
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.  
Saimnieciskām aktivitātēm, biznesam vispiemērotākās ir 1., 3., 5., 8. Personālās dienas.  



 
Ikdienas pielietojuma piemērs 

 
Apvienojot Saules, Mēness kalendāra enerģētiku ar Personālās dienas vibrācijām, var 
veiksmīgi izmantot katras dienas potenciālu.  
 
  – Planētu mijiedarbībai visspēcīgākā ietekme ir precīzi norādītajā laikā vai arī   
45 minūtes pirms Mēness aspekta, 60 minūtes pirms Saules, Merkura, Veneras aspekta un  
90 minūtes pirms citu planētu savstarpējas mijiedarbības. 
  –   Ja Tevis izvēlētajam zaļajam aspektam 120 minūšu laikā seko sarkanais aspekts – 
ietekme nebūs tik veiksmīga.  
  – Ja zaļajam 120 minūšu laikā seko cits zaļais vai dzeltenais aspekts – būs jūtama 
papildinošā ietekme. Bieži vien abu ietekme/aprakstītā darbība saplūdīs kopā.  
– Izvēloties labo laiku, skaties, lai tā sakrīt ar Jupitera stundu. 
  –  Izvēlas pēc Tavas iecerētās darbības vispiemērotāko zaļu precīzo aspektu un paskatās 
laika skalā vai neseko drīzumā kāds sarkans aspekts.  

– Saprot vai Mēness fāze ir piemērotākā izvēlētajai darbībai.  
  
�Sekmīgākās būs darbības, kas veiktas, ja ir visi šie rādītāji: 
 zaļš luksofors + Labie laiki + precīzs zaļš aspekts + Jupitera stunda + Numeroloģiski 
piemērota diena.  
   
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 ik 
vienam Mēness kalendāra lietotājam tas ir zināms jau iepriekš.  
Preventīvi laikus samazināta jauda radīs mazākus zaudējumus, lielāku harmoniju un 
nešķiedīs lieki enerģiju. Zināšanas sagatavo augsni veiksmei. 

Savu individuālo astroluksoforu var pasūtīt ASTRO VIP.   

Viss kopā dos vislabāko rezultātu. Laba lieta – labā laikā!	

 

 


