ASTROLOGI.LV

ASTRO VIP IEGUVUMI
VIENKOPUS VISS LABĀKAIS TEV NO ASTROLOGI.LV

ASTRO VIP KLUBS
• Vieno visus astrologi.lv pakalpojumus.
• Katru gadu apvieno vairāk kā 1300 biedru.
• Lieliska iespēja – padziļināti iepazīt sevi
un dabas ritmu.

IZDEVĪGI
Reģistrēties ASTRO VIP ir daudz izdevīgāk nekā
iegādāties katru astrologi.lv pakalpojumu atsevišķi.

TIKAI ASTRO VIP ABONENTIEM
• Individuālais Mēness kalendārs
• Mēness kalendārs un Čika laiki 3 mēnešiem
• Numeroloģiskās individuālās prognozes
• Mājokļa un ceļojuma astroloģiskie testi
• Bioritma aprēķins katrai dienai
• Speciālās prognožu un horoskopu sadaļas
• Visi Astrologi.lv kalendāri ar ievērojamu atlaidi
• Atlaide pirmajai konsultācijai pie Kristapa Baņķa.

KO IEGŪSI ASTRO VIP
MĒNESS KALENDĀRS 3 MĒNEŠIEM
Populāro Mēness kalendāru katrai
dienai 3 mēnešus uz priekšu, jebkurai
vietai pasaulē – lieto pēc vietējā laika.

INDIVIDUĀLAIS MĒNESS KALENDĀRS
Tu iegūsti pieeju individuāla – pēc
Taviem dzimšanas datiem - Mēness
kalendāra lietošanai. Šāds kalendārs
parādīs unikālu Saules un mēness
ciklu, kā arī Tavus Saules un Mēness
aspektus un atrašanos namos jeb
noteiktās dzīves sfērās.

PERSONĀLĀ DIENA
Universālajam Mēness kalendāram
uzrādīsim Tavas Personālās dienas
plānu – numeroloģisku palīgu. Tas
ļaus veiksmīgāk izmantot katras
dienas potenciālu. Unikāli apvienota
astroloģija ar numeroloģiju!

MĒNESS ZĪME
Iespēja uzzināt savu dzimšanas
Mēness zīmi, dienu, Saules zīmi,
dzimšanas nedēļas dienu, Saules un
Mēness sintēzi. Ar aprakstiem, lai
orientētos Dvēseles labirintos.

KO IEGŪSI ASTRO VIP
DZIMŠANAS DIENA
Vai zini, kad katru gadu Tev ir precīza
„pārdzimšana”? Bezmaksas iespēja
noteikt kā un kad sagaidīt Dzimšanas
dienu, lai saskaņā ar sevi nodzīvotu
visu turpmāko gadu. Ar astroloģisko
un numeroloģisko gada prognozi.

BIORITMS
Tikai ASTRO VIP biedru proﬁlā bioritmus katrai dienai un ilgākam
periodam. Īpašās līknēs varēs uzzināt
emocionālo, ﬁzisko un garīgo stāvokli
ilgākam laika periodam.

ČIKA LAIKS
Bezmaksas iespēja lietot Čika laikus
3 mēnešiem un saņemt ar atlaidi
DIŽ-Čika kalendāru visam gadam.

VEIKSMĪGO DIENU PLĀNOTĀJS
Smaidiņu kalendāru 240 nodarbēm
trim mēnešiem uz priekšu līdz pat
abonēšanas termiņa beigām.

TESTI
Bezmaksas apjomīgus testus par
mājokļa un ceļojuma (valstu) izvēli un
saņemt astroloģijā pamatotas atbildes
par savu stilu un vēlmēm.

UNIKĀLS ASTEROĪDS
Reģistrējoties izvēlēsies reāli
eksistējošu asteroīdu kā savu
ielogošanās vārdu.

HOROSKOPI
Vairākas Horoskopu un Prognožu
sadaļas ir pieejamas tikai ASTRO VIP
biedriem.

VIEDOKĻU APMAIŅA
Varēsi sarunāties ar citiem ASTRO VIP
kluba biedriem.

Ar katru gadu abonēt arvien izdevīgāk!
Iegādājies abonementu uzreiz 3 gadiem par € 58 un kļūsi par ASTRO VIP GURU.
Katru gadu ASTRO VIP ievērojamas atlaides visiem PDF kalendāriem.
ASTRO VIP biedriem NUMO PRO iegāde lētāka (vairāk informācija: numerologi.lv).

