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DIENU KRĀSAS

8:55
15:42

Laikā, kad Mēness viesojas Uguns stihijas dienās, šis elements ir 
visspēcīgākais. Tieši šajās dienās vislabāk stāvēt pie plīts, līmēt tapetes, 
krāsot, lakot un beicēt (ātri nožūs tas, kam jānožūst), kā arī rūpēties par 
ogu krūmiem, augļu kokiem un tomātiem. Labākās friziera apmeklējuma 
dienas arī meklē šajās «sarkanajās» dienās, bet ravēt gan nav vērts – ne 
nezāles, ne nevēlamos matiņus. Uguns dienas der drosmīgai, mērķtiecīgai 
rīcībai un arī svētkiem.

Dienās, kas kalendārā iekrāsotas zaļganas, ir īstais laiks darīt smagus un 
pamatīgus darbus gan mājās, gan dārzā, mežā un laukā. Steiga Zemes 
dienās nav vēlama, bet pamatīgums gan. Tādām svarīgām lietām 
kā mājokļa pirkšana, remonta sākums vai darbā stāšanās, nereti tieši 
Zemes dienās ir vislabākais laiks. Izvēloties dienu skaistumkopšanai, arī 
lūkosimies pēc zaļajām dienām. Tīrīšanai, mazgāšanai un rūpēm par 
spodrību Zemes dienas neder – dubļu būs vairāk nekā spodrības. 

Ar baltu fonu iezīmētajās dienās mūsu lielākais palīgs ir Gaisa stihija. Tās 
ir rosīgas darbošanās, izziņas un informācijas apmaiņas dienas, kad vairāk 
jānodarbina prāts un pirksti, nekā muskuļi. Dārza darbiem Gaisa dienas 
nav pārāk draudzīgas, īpaši tad, kad Mēness viesojas Ūdensvīra zīmē. 
Gaisa dienas ir dažādas, katrai savi ieteicamie darbi (pēti simboliņus!), 
taču visās tajās droši var ķerties pie darbiem, kas veicina svaiga gaisa un 
gaismas ienākšanu mājoklī.

Ar zilu fonu iezīmētajās Ūdens stihijas dienās mūsu ikdienas darbos 
labākais palīgs ir ūdens. Šajās dienās jālaista augi, jāmazgā veļa, jātīra 
un jāmazgā – mazgāšanas līdzekļu un sadzīves ķīmijas vajadzēs daudz 
mazāk un videi tie nesīs mazāk kaitējuma. Savukārt no darbiem, kur 
nepieciešama ātra žūšana vai stabilas, pamatīgas konstrukcijas, Ūdens 
dienās labāk atturēties. Arī skaistumkopšanai šīs dienas der reti – sekojiet 
simboliņiem un neieplānojiet friziera apmeklējumu un pīlingu Vēzī vai 
Zivīs!

Mēness pāriet citā zīmē

Mēness bez kursa – neplāno svarīgus darbus!

Mēness diena

Ko darīt un ko nedarīt šajā dienā

Mēness fāzes sākumsVārda dienas

Saullēkts, 
saulriets

Mājas darbi Āra darbi
Skaistumam
un veselībai

Nedari!
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siltumnīcas augus

Sēj, stādi, aprūpē, ravē, 
novāc saknes
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sejas maska
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Mūrē, betonē, klāj grīdas, 
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gatavo un pasniedz dāvanas

Mazgā logus, liec jaunus 
logus, durvis, tīri automašīnu

Roc zemi, veido dobes, 
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Mazgā, krāso matus, 
ej pie friziera

Neapmeklē solāriju, izvairies 
no ilgstošas atrašanās saulē

Nelieto alkoholu

Atslodzes diena – nepārslogo 
gremošanas sistēmu

Laba iepirkšanās diena, plāno 
apjomīgākus pirkumus

Meža darbu diena

Ievēro mēru visās jomās – 
ēd ar sātu, tērē naudu ar prātu 

Iegādājies mājdzīvniekus, 
putnus, zivis

Darbi, kurus labāk atlikt uz citu 
dienu, apzīmēti ar sarkanu 
simbolu, piemēram:

Negriez matus, pat nemazgā!

Augi šodien ļoti jutīgi, 
neaiztiec!

Skaistumkopšanai 
nepiemērota diena   u.tml.

Krāso, lako, līmē tapetes, 
beicē

Cīnies ar dārza kaitēkļiem 
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Pļauj mauriņu Dodies nostiprināt veselību 
uz pirti
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krāsot, lakot un beicēt (ātri nožūs tas, kam jānožūst), kā arī rūpēties par 
ogu krūmiem, augļu kokiem un tomātiem. Labākās friziera apmeklējuma 
dienas arī meklē šajās «sarkanajās» dienās, bet ravēt gan nav vērts – ne 
nezāles, ne nevēlamos matiņus. Uguns dienas der drosmīgai, mērķtiecīgai 
rīcībai un arī svētkiem.

Dienās, kas kalendārā iekrāsotas zaļganas, ir īstais laiks darīt smagus un 
pamatīgus darbus gan mājās, gan dārzā, mežā un laukā. Steiga Zemes 
dienās nav vēlama, bet pamatīgums gan. Tādām svarīgām lietām 
kā mājokļa pirkšana, remonta sākums vai darbā stāšanās, nereti tieši 
Zemes dienās ir vislabākais laiks. Izvēloties dienu skaistumkopšanai, arī 
lūkosimies pēc zaļajām dienām. Tīrīšanai, mazgāšanai un rūpēm par 
spodrību Zemes dienas neder – dubļu būs vairāk nekā spodrības. 

Ar baltu fonu iezīmētajās dienās mūsu lielākais palīgs ir Gaisa stihija. Tās 
ir rosīgas darbošanās, izziņas un informācijas apmaiņas dienas, kad vairāk 
jānodarbina prāts un pirksti, nekā muskuļi. Dārza darbiem Gaisa dienas 
nav pārāk draudzīgas, īpaši tad, kad Mēness viesojas Ūdensvīra zīmē. 
Gaisa dienas ir dažādas, katrai savi ieteicamie darbi (pēti simboliņus!), 
taču visās tajās droši var ķerties pie darbiem, kas veicina svaiga gaisa un 
gaismas ienākšanu mājoklī.

Ar zilu fonu iezīmētajās Ūdens stihijas dienās mūsu ikdienas darbos 
labākais palīgs ir ūdens. Šajās dienās jālaista augi, jāmazgā veļa, jātīra 
un jāmazgā – mazgāšanas līdzekļu un sadzīves ķīmijas vajadzēs daudz 
mazāk un videi tie nesīs mazāk kaitējuma. Savukārt no darbiem, kur 
nepieciešama ātra žūšana vai stabilas, pamatīgas konstrukcijas, Ūdens 
dienās labāk atturēties. Arī skaistumkopšanai šīs dienas der reti – sekojiet 
simboliņiem un neieplānojiet friziera apmeklējumu un pīlingu Vēzī vai 
Zivīs!
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Laikā, kad Mēness viesojas Uguns stihijas dienās, šis elements ir 
visspēcīgākais. Tieši šajās dienās vislabāk stāvēt pie plīts, līmēt tapetes, 
krāsot, lakot un beicēt (ātri nožūs tas, kam jānožūst), kā arī rūpēties par 
ogu krūmiem, augļu kokiem un tomātiem. Labākas friziera apmeklējuma 
dienas arī meklē šajās «sarkanajās» dienās, bet ravēt gan nav vērts – ne 
nezāles, ne nevēlamos matiņus. Uguns dienas der drosmīgai, merķtiecīgai 
rīcībai un ari svētkiem.

Dienās, kas kalendārā iekrasotas zaļganas, ir īstais laiks darīt smagus un 
pamatīgus darbus gan mājās, gan dārzā, mežā un laukā. Steiga Zemes 
dienās nav vēlama, bet pamatīgums gan. Tādām svarīgām lietām kā 
mājokļa pirkšana, remonta sākums vai darbā stāšanās, nereti tieši Zemes 
dienās ir vislabākais laiks. Izvēloties dienu skaistumkopšanai, arī lūkosimies 
pēc zaļajām dienām. Tīrīšanai, mazgāšanai un rūpēm par spodrību Zemes 
dienas neder – dubļu būs vairāk nekā spodrības.

Ar baltu fonu iezīmētajās dienās mūsu lielākais palīgs ir Gaisa stihija. Tas 
ir rosīgas darbošanās, izziņas un informācijas apmaiņas dienas, kad vairāk 
jānodarbina prāts un pirksti, nekā muskuļi. Dārza darbiem Gaisa dienas 
nav pārāk draudzīgas, īpaši tad, kad Mēness viesojas Ūdensvīra zīmē. Gaisa 
dienas ir dažādas, katrai savi ieteicamie darbi (pētī simboliņus!), taču visās 
tajās droši var ķerties pie darbiem, kas veicina svaiga gaisa un gaismas 
ienākšanu mājoklī.

Ar zilu fonu iezīmētajās Ūdens stihijas dienās mūsu ikdienas darbos 
labākais palīgs ir ūdens. Šajās dienās jālaista augi, jāmazgā veļa, jātīra un 
jāmazgā – mazgāšanas līdzekļu un sadzīves ķīmijas vajadzēs daudz mazāk 
un videi tie nesīs mazāk kaitējuma. Savukārt no darbiem, kur nepieciešama 
ātra žūšana vai stabīlas, pamatīgas konstrukcijas, Ūdens dienās labāk 
atturēties. Arī skaistumkopšanai šīs dienas der reti – sekojiet simboliņiem 
un neieplānojiet friziera apmeklējumu un pīlingu Vēzī vai Zivīs!
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