NUMEROLOGI.LV

NUMO PRO IEGUVUMI
PILNA 3 PERSONU, SADERĪBAS UN PROGNOŽU ANALĪZE

„Viss ir skaitļi.”
- Pitagors

TIKAI NUMO PRO ABONENTIEM
• Apvieno visus numerologi.lv pakalpojumus.
• Mēs dodam lielisku iespēju – padziļināti iepazīt sevi caur skaitļu pasauli.
• Uzzināsi visus savus un partnera dzīves vērtīgākos skaitļus un to nozīmi.

KO IEGŪSI AR NUMO PRO
DATU ANALĪZE
TAVS SPRĪDĪTIS – SKAITĻU KODS
Numeroloģiskā koda 5 pamatskaitļa
apzināšana ļauj iepazīt savas dzīves
enerģijas harmoniskās vibrācijas, kā
arī problemātiku.

PSIHOMATRICA
Pēc matricas rindām var uzzināt par
cilvēka tiekšanos uz nospraustajiem
mērķiem, īpašībām partnerībā,
attieksmi pret pārmaiņām, dzīves
materiālo pusi, pašizteikšanos un talantiem.

KARMISKIE SKAITĻI – „AHILEJA PAPĒDIS”
Uzzināsi savus “karmiskos skaitļus”,
”vājos skaitļus” un dzīvē nospraustos
uzdevumus.

UZVĀRDA MAIŅA
Neierobežota uzvārda maiņa, kas ir
īpaši svarīgi, ja vēlas analizēt sevi
uzvārda maiņas gadījumā.

PROFESIJU VARIANTI
Uzzināsi ieteicamās potenciālās
profesijas, kas atbilst pieciem
Numeroloģiskā koda cipariem.

NAUDAS SKAITLIS
Uzzināsi personībai piemērotāko
ﬁnansiālā stāvokļa nodrošināšanas
skaitli un veiksmes talismanu.

KO IEGŪSI AR NUMO PRO
PROGNOZES, CIKLI
DZĪVES PERIODI, CIKLI
Uzzināsi informāciju par dzīves
cikliem visa mūža garumā.

IZVĒLES PLĀNOTĀJI
Iespējas izvēlēties un izdrukāt personai visas 9 nodarbes, piemēram,
biznesam, skaistumkopšanai,
ceļošanai visam gadam.

PROGNOZES
Individuālā gada plāns, kas parāda
personas individuālā gada kopējo
tematiku un mēneša plānojumu.
Individuālās dienas 12 mēnešiem.

Ar abonenta atlaidi var papildināt
prognožu un izvēles sadaļu
ik pa 12 mēnešiem.

ATTIECĪBU ANALĪZE
Partnerības analīzei pieejami 2 partneri. Par partneriem uzzināsi tikpat daudz kā par sevi!
PARTNERA UN SADERĪBAS ANALĪZE
Attiecību raksturs un potenciāls
partnerim. Attiecību mijiedarbība personas un partnera svarīgāko
numeroloģisko rādītāju analīze 4 ballu
sistēmā sadzīvē un mīlā.

ATTIECĪBU KRĪZES
Stresa Skaitlis palīdz saprast konﬂiktu
dabu un parāda spriedzes dabu
noteiktu skaitļu mijiedarbībā.
Attiecību sadzīviskā un garīgā
stabilitāte – krīzes gadi.

LIETOŠANAS KĀRTĪBA
REĢISTRĒJIES
• Datu aizsardzībai izmanto reģistrāciju, pirms izvēlēto pakalpojumu samaksas.
• Reģistrēšanās ir vienkārša - jāievada e-pasts un jebkāda parole.

PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBA
Jāievada dzimšanas dati, vārds un uzvārds:
http://www.numerologi.lv/pats_sev_numerologs/numerologiskais_kods/dati/

ABONENTI UN ATLAIDES
SEVIS PILNVEIDOŠANA ĀTRI ATMAKSĀJAS!
NUMO PRO gada maksa ir € 6.50 (apmaksājot caur jebkuru i-banku),
vai € 7.50 (apmaksājot ar SMS).
Visiem bez makas ir numeroloģiskais Sprīdītis jeb vizuāls Tava Numeroloģiskā koda
atspoguļojums.
Attiecību analīzei par papildus samaksu vari pievienot vēl 2 jaunus partnerus.
Papildus var iegādāties uz vēl vienu gadu vienoto pakalpojumu - Prognozes un Veiksmīgo
dienu plānotājs.

Izmēģini kā strādā NUMO PRO sistēma, apmeklējot slavenību analīzes sadaļu:
http://www.numerologi.lv/sakums/slavenibu-numerologija/ievads/

PROGRAMMA "PATS SEV NUMEROLOGS"
Ja radusies lielāka interese, jāiegādājas programma "Pats sev numerologs" kurā
pieejama arī mācību daļa, kas soli pa solim izskaidros skaitļu nozīmi Tavā dzīvē.
• NUMO PRO ir kā daļa no programmas iespējām
• Vairāk informācija par programmu uzzini numerologi.lv
• http://numerologi.lv/numerologijas_programma/par_programmu/

