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Kristaps Baņķis
Sertificēts astrologs,
sertificēts numerologs-profesionālis

Savā darbā izmantoju gan astroloģijas, gan numeroloģijas plašās 

zināšanas. Šo abu seno zinātņu apvienotāji Latvijā ir retums. 

Mans galvenais uzdevums ir sniegt Tev visnoderīgākās atbildes. 

Katrs ir unikāls, tādēļ piemeklēju īpašu pieeju ar atšķirīgām 

astroloģijas un numeroloģijas tehnikām!

GAIDĪTIE KLIENTI
Vēlas saprast savu personības kodolu un dvēseles ceļu. 

Gatavi realitātei, ne - patīkamām ilūzijām. 

Gatavi pilnveidot sevi un izglītoties. 

Svarīgās krustcelēs stāvoši. 

Personas, kas ietekmē daudzu cilvēku likteņus. 

KLĀTIENES KONSULTĀCIJU TĒMAS

PERSONĪBAS KODOLS
Vispirms jāapzinās ego un dvēseles 
vēlmju krustpunkts – personības 
kodols. Kas esi (rakstura musturs), 
ko dari, kā domā un kurp dodies!

PARTNERĪBA
Tavs partnerattiecību potenciāls. 
Kādā veidā dot savu ieguldījumu 
attiecībās. Attiecību kļūdas un to 
šķetināšana. Intimitāte. 

KOMUNIKĀCIJA
Lai mijiedarbotos ar pasauli ir
jāizvēlas labākais komunikācijas veids.

VĀRDA SPĒKS
Vārda (uzvārda, nosaukuma) 
analīze, tā izpratne un pielietojums.
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KLĀTIENES KONSULTĀCIJU TĒMAS

PROFESIONĀLI AKTUĀLĀKĀS TĒMAS

PROFESIJAS IZVĒLE
Talanti un spējas. Īpaši ieteicams 
jauniešiem. Kāds darbs, nodarbes 
un izglītība dos vislielāko labumu. 

UZŅĒMĒJDARBĪBA
Kā pierādījuši pētījumi un prakse, 
astroloģija vērienīgi palīdz sakārtot 
biznesa vidi. 

CIKLISKUMS
Tavi dzīves cikli, lai saprastu esošo 
periodu un sagatavotos gaidāmajam. 

PROGNOZES
Gada, mēneša, dienas prognozes. 
Jebkurai darbībai labākā laika izvēle.

! MEDICĪNAS JAUTĀJOJUMOS NEKONSULTĒJU

Īpaša profesionāla pieredze man ir uzņēmējdarbībā, sabiedriskā (politiskā), izglītības un sporta sfērā, 

vārda un uzvārda izvēlē. 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS JAUTĀJUMI

• Kāds Tev horoskopā ir biznesa, naudas solījums 

• Vai izvēlētā sfēra nesīs peļņu

• Tavs sekmīgākais darbības stils biznesā

• Partnerība biznesā – ieguvumi, zaudējumi 

• Uzņēmuma vai projektu nosaukuma izvēle

• SIA dibināšana – laika izvēle  

• Personālatlases jautājumi

ĀRZEMES

• Labvēlīgākā studiju, darba valsts

• Dzīvesvietas, attiecību valsts

• Kur sagaidīt dzimšanas dienu, lai gads būtu 

   labvēlīgāks.

LABĀKO DATUMU IZVĒLE

• Uzņēmuma dibināšanas datums

• Svarīgi pirkumi: auto, mājokļa u.c. iegāde

• Mājas pamatakmens ielikšana, jurģi

• Kāzu un šķiršanās datums 

VĀRDA IZVĒLES JAUTĀJUMI

• Jaundzimušā vārda un uzvārda izvēle (ļoti svarīgi!)

• Uzvārda maiņa laulībā

• Pseidonīmu, dažādu nosaukumu izvēle

SPORTA JAUTĀJUMI

• Talanti un panākumu iespējas sportā

• Sekmīgākā numura izvēle 

• Treniņu cikla astrografiks

• Menedžeriem - maiņu kārtošana komandas sportā

Konsultācija pieejama rakstiski e-pastā
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KAS JĀSAGATAVO KONSULTĀCIJAI 

KĀ JAUTĀT? 

ATKĀRTOTI PIE ASTROLOGA

KO DARĪT, JA NAV ZINĀMS LAIKS? 

Dzimšanas laiks nosaka personas izpausmes noteiktās dzīves sfērās un ir ļoti svarīgs prognozēs. 

• Iztaujā vecākus, radiniekus par dzimšanas apstākļiem 
• Uzzini dzemdību namā - tas ir maksas pakalpojums
• Ja laiks nav pieejams, izmantosim numeroloģijas zinības
• Rektifikācijas metode – pēc svarīgiem dzīves notikumiem precizē dzimšanas laiku. 
   Laikietilpīgi un katram astrologam rezultāts būs savs.  

IKGADĒJĀ PROGNOZE AP DZIMŠANAS DIENU 

• Kur un kā sagaidīt dzimšanas dienu, lai uzlabotu gadu 
• Uzzināsi gada tematiku un mēnešu raksturojumu
• Aktuālākās sfēras, kam pievērst uzmanību
• Kopīgi izplānot nākamo gadu, darot īstās lietas īstajā brīdī

  

+ par jebkuru aktuālu apspriežamu 
jautājumu, kā arī saziņa e-pastā ar 
lakoniskām atbildēm: jā/nē, labākā 
laika izvēle, vārda un uzvārda izvēle.

Vārds, esošais, pirmslaulības uzvārds (numeorloģijai) 
Dzimšanas dati 
Dzimšanas vieta

Iespējami precīzs dzimšanas laiks 

Cilvēka dzimšanas kartē slēpjas atbildes uz jebkuru jautājumu!
Sagatavo jautājumus! Kādi jautājumi – tādas atbildes! 

Esi gatavs izstāstīt dzīves gājumu. 
Padomā, ko vēlies sasniegt, izdarīt.

Astrologs var parādīt īsāko un Tev piemērotāko ceļu. Paplašināt Tavu redzējumu. 
Saruna veidojas kā dialogs. 

Astrologs dzīvi Tavā vietā nenodzīvos, tādēļ galējo lēmumu pieņemsi pats. 
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AKTUĀLIE KONSULTĀCIJU IZCENOJUMI

RAKSTISKAS KONSULTĀCIJAS

KĀ PIETEIKTIES

SĪKĀK APLŪKOT ŠEIT:

http://www.astrologi.lv/kb/konsultacijas/aktualie-laiki/

  

KONSULTĀCIJU MAKSA E-PASTĀ

Bērna vārda izvēle / Uzvārda izvēle - http://astrologi.lv/kb/konsultacijas/rakstiski/273/VARDA-SPEKS/

Kāzu datuma izvēle - http://astrologi.lv/kb/konsultacijas/klatiene/241/attiecibu-konsultants/

Būvniecības datuma izvēle - http://astrologi.lv/kb/konsultacijas/klatiene/243/BUVNIECIBA-JURGI-MAJOKLIS/

Uzņēmuma dibināšanas datuma un nosaukuma izvēle -

http://astrologi.lv/kb/konsultacijas/klatiene/245/DARBS-BIZNESS-UZNEMUMA-DIBINASANA/

Labvēlīgākā datuma + precīza laika izvēle - 

http://astrologi.lv/kb/konsultacijas/klatiene/244/PIRKT-UN-PARDOT-AUTO-MAJA-ZEME-UTT/

E-PAKALPOJUMU KĀRTĪBA

1. Iesūti datus e-pastā un skaidrojošu informāciju

2. Apmaksā pakalpojumu

3. Nedēļas laikā saņem atbildi - konkrētu datumu (vairākus variantus) un plkst. laiku un īsu pamatojumu

  

KLĀTIENES KONSULTĀCIJAI

Zvanot 26313134

Klātienes konsultācijas notiek Rīgā, Stabu ielā 58., 2. stāvs., 1.kab.

DATUMU UN VĀRDU IZVĒLEI

Zvanot 26313134 vai rakstot kristaps.bankis@astrologi.lv

  

GARANTĒJU KONSULTĀCIJAS SATURA KONFIDENCIALITĀTI!
Ja svarīgu iemeslu dēļ netiec uz konsultāciju, laikus par to jābrīdina. Cienīsim viens otra laiku!


	KB 1lpp copy
	KB 2lpp copy
	KB 3lpp copy
	KB 4lpp copy

