
 

KRISTAPA BAŅĶA NEKLĀTIENES KONSULTĀCIJU CEĻVEDIS 

 
 

 

Konsultēju tikai NEKLĀTIENĒ:  
on-line sarunās vai telefoniski.  

VIP personu un lielbiznesa jautājumos 
dodos pie klientiem. 
 
 

Svarīgākais: neklātienes zvana konsultācijas paredzētas galvenokārt par konkrētiem jautājumiem, 
klientam izklāstot situāciju, astrologam dodot vērtējumu un risinājumu.  

 

Konsultācijas notiek audio, atsevišķos gadījumos video formātos 
Atbalstu šādas platformas: LMT zvans, WhatsApp, Viber, Skype. 

	 		

 



 

 

Kā profesionāls astrologs-numerologs sniedzu šādas konsultācijas 
 

• privāta neklātienes zvana saruna par izvēlēto konsultāciju veidu 
• biznesa jautājumus risinu gan attālināti, gan pie klienta 
• VIP personu konsultācijas 
• e-konsultācijas par izvēlēto pakalpojumu 
• ārzemju e-pakalpojumi 
• Superlaiku / Nelaiku gada plāns – e-konsultācija 3mēnešiem  
• skaitļi visai dzīvei 
• vārda un uzvārda izvēle  
 

Mana astroloģijas konsultāciju izpratne palīdz efektīgi un visaptveroši atrisināt Tavas 
dzīves svarīgākos jautājumus. Un, galvenais, es sapratīšu Tevi un redzēšu Tavas dzīves 
likumsakarības. 

 
Tava pirmā konsultācija?   
Svarīgi ir saprast, ka pirmajā reizē izrunātie ģenerālie jautājumi un skats uz dzīvi par Personas 
kodu atrisina vairums jautājumu tagad un nākotnē - jo runa ir par Tavu būtību. Tā ir universāla 
izpratne, ko un kā dzīvē vajag darīt, ko sagaidīt un kādas ir karmas/liktens prasības tieši pret 
Tevi. Papildus - jo konkrētāki jautājumi - jo labāk. Zvana sarunas sākumā Tu izklāstītu situāciju, 
šaubas, problēmu un vēlmes (pēc iespējas pilnīgi apraksti anketā), bet astrologs dos savu 
situācijas redzējumu un risinājumus, kas uzlabos dzīvi.  

 
 

Par kāpumiem un kritumiem 
Gandrīz katra cilvēka dzīvē ir labie un sarežģītie periodi, kāpumi un kritumi. 
Tikai katram pēc sava cikla! Vai mēs zinām, kad kritīsim un kā? Ne gluži. Nojaušam, paredzam, 
bet droši - nē. Kā var palīdzēt vieds astrologs?! 
- saredzēt likumsakarības, kas ir kāpums un kas kritums, kādu to nozīme 
- KAD ir kāpums un KAD gaidāms kritums - laika periodu (izanalizējot iepriekšējos) 
- abi iepriekšminētie ļauj labāk saprast kā uzvesties, kā sagaidīt un kā rīkoties kritumā (no tā 
pilnībā neizbēgt) - tādējādi iznākot no krīzes kā ieguvējam un daudz spēcīgākam kāpuma periodā  
- kas svarīgi, kad ir labais periods, tad izmantot astro superlaikus, lai ieliktu 
pamatu/bojas/noturību nākotnes krīzēm. Tieši šā iemesla dēļ pats regulāri lietoju Dižkalendāru, 
kurā ir viss nepieciešamais laika pārvaldīšanai un superlaiku izmantošanai! 

 
	

	

	

	

	



PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA 
	

1. solis. Iepazīsti konsultāciju veidus (detalizēti www.astrologs.lv) 

 

 

 

 

 

 

 

Pieturies pie norādīto konsultāciju tēmām - neizdomā savus variantus un neapvieno dažādas 
konsultāciju tēmas. Konsultēju tā, kā numurēti sarakstīts.  

Precīzs Dzimšanas laiks ir izšķiroši svarīgs. Uzzini savā Dzemdību namā ej.uz/dzimshanas_laiks 

 

2. solis. Izvēlies sev piemērotāko konsultāciju  
veicot on-line apmaksu, kas iespējama pie konsultācijas veida, spiežot "Pirkt" 

 

3. solis. Iesūti maksājuma uzdevumu:   
uz e-pastu: kristaps.bankis@astrologi.lv 

 

4. solis. Norādi vēlamo konsultācijas saziņas veidu; - telefona numuru; - 
konsultācijas datumu/laiku un gaidi, kad ar Tevi sazināsies 
 

Svarīgi ņemt vērā! 

• Par konsultācijas atcelšanu jāziņo vismaz 24h iepriekš. Vēlāk - nauda netiek atmaksāta. 

• Nekonsultēju medicīnas jautājumos! Tas ir pieļaujams tikai ar mediķa izglītību.  

• Zvanu konsultācijās neietilpst Superlaiki. Skatīt e-Konsultācijas. 

• Izņēmuma gadījumos dodos uz klienta biroju. Papildus 50 euro + attālums. 

• Uzsvars ir uz sarunu, kurā atbildu uz konkrētiem jautājumiem dialoga formā (nederēs - 
pastāsti par mani; kāds es esmu?; vai kāds man būs gads? - pārāk vispārīgi neklātienes 
sarunai). 

 

Pirms konsultācijas, saturīgākai sarunai, iesaku iepazīties:  

www.suprhoroskopi.lv  NUMO PRO   Melnais Mēness Lilita  

ASTROBIZNESS.LV   ASTRO VIP   Pirms dzimšanas dienas 

Privāta 
individuāla 
konsultācija 

] 
Skat. konsultāciju 

veidi Nr.1.- 4. 

Supervietas un 
ceļojumi 

 
] 

Skat. konsultāciju 
veidi Nr.9. - 10. 

 

Numeroloģija 
veiksmīgai dzīvei 

 
] 

Skat. konsultāciju 
veidi Nr.11.- 13. 

 

Biznesa un VIP 
konsultācija 

 
] 

Skat. konsultāciju 
veidi Nr.5.- 8.;10. 

 



		
KRISTAPA BAŅĶA KONSULTĀCIJU PIEDĀVĀJUMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīves jēga un Karmas kods 

Ej uz konsultāciju Nr.1 
- pirmās reizes konsultācija par 
dzīvē un liktenī būtiskāko 
-  astroreceptes, karmas jautājumi 

- jauniešiem par virzieniem, 
mērķiem, hobijiem, izglītību 

- Konsultācijas ilggadējiem 
klientiem, māksliniekiem - 
nebiznesa jautājumos  

 
 

Attiecības un to perspektīva 

Ej uz konsultāciju Nr.2 
- izpratnei par personības attiecību 
raksturu, iespējām, perspektīvu 

-  konkrētu attiecību analīze 
- krīzes situāciju un šķiršanās 
jautājumu risināšana 

- attiecības starp vecākiem un 
bērniem. Problēmjautājumi un 
ieteicamie risinājumi 

 
 

Privāti darba jautājumi 

Ej uz konsultāciju Nr.3 
- darba izvēle un labākie laiki  
darba maiņai 
- darba attiecību un sadarbības 
jautājumu risināšana 

- ieteikumi, kā veiksmīgāk 
iekļauties darba kolektīvā  
- astropadomi un labākais laiks 
darba attiecību pārtraukšanai 

 

Personīgie problēmu jautājumi 

Ej uz konsultāciju Nr.4 
- 1-3 sarežģītu privātas dzīves sfēras  
jautājumu izskatīšana 

- finanšu krīze. Izvērtējums un 
ieteikumi 
- pusmūža krīzes scenāriji  un 
veiksmīgākie risinājumi  

- gada prognoze, precizējot 
dzimšanas dienas sagaidīšanas vietu 

 

Biznesa un VIP konsultācijas 

Ej uz konsultāciju Nr.5 - 7; 10 
- mazā/ lielā biznesa konsultācija ar 
biznesa ciklu analīzi un rīcības 
plānu; VIP konsultācija 
- uzņēmējdarbības potenciāla 
astroloģiska izvērtēšana, labāko 
kopsadarbības formu ieteikšana 
-  superlaiki un nelaiki biznesam 
(iegādājami papildus) 

 

 

Lielpirkumi un lielpārdošana Numeroloģija veiksmīgai dzīvei Tavas supervietas pasaulē 

Ej uz konsultāciju Nr.8 
- Vēlies pārdot neejošu 
īpašumu? Uz mērķi orientēta 
konsultācija - situācijas analīze un 
konkrēti ieteikumi rezultāta 
sasniegšanai 
-  astroloģisko, numeroloģisko, 
vastu šastras un citu metožu 
pielietošana sekmīgam iznākumam 

 

Ej uz konsultāciju Nr.11 - 13 
- labākais laiks firmas dibināšanai 
- būvniecības pamatakmens 
ielikšanai labākais laiks. Jurģi 

-  kāzu datuma atlase un uzvārda 
labvēlīgā kombinācija sievai/vīram 
- vārda un uzvārda izvēle 
jaundzimušajam un pieaugušiem 

- labvēlīgie skaitļi visai dzīvei 
 

 

Ej uz konsultāciju Nr.9; 10 
- konkrētu pilsētu astroanalīze 
labākās dzīvesvietas noteikšanai  
- īpaši piemeklētas vietas pasaulē 
izaugsmei un jauniem iespaidiem 

-  ceļošanai labvēlīgākie periodi.  
Dzimšanas dienas sagaidīšanas 
vietas pasaulē 
- personas superlaiki un nelaiki 

 

1h = 150 euro 1h = 180 euro 1h = 180 euro 1h = 250 euro 

No 350	euro	

Informācija par konsultācijām 
www.astrologs.lv 

no 500 euro 150 -  350 eiro 250 euro 



		
PRIVĀTA INDIVIDUĀLA KONSULTĀCIJA PIE KRISTAPA BAŅĶA 

 
Konsultāciju sadaļa attiecas tikai uz privātiem jautājumiem. Darba jautājumi šajā sadaļā neattiecas uz 
uzņēmējdarbības potenciāla noteikšanu, izvēli starp algotu darbu un biznesu utml, tie jāskata kā biznesa konsultācija. 

Izvēlies konsultāciju veidu un aplūkojamo jautājumu. Vienā reizē izskatām tikai vienu no tiem, jo tikai pamatīgi un 
izsvērti risinājumi dod rezultātu un maina dzīvi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzīves jēga. Karmas 
kods. Superlaiki 

Ej uz konsultāciju Nr.1 
 

- pirmās reizes konsultācija 
par dzīvē un liktenī būtiskāko 
- astroreceptes veiksmīgai un 
piepildītai dzīvei 

- jauniešu konsultēšana par 
virzieniem, mērķiem, 
hobijiem, izglītību 
- radošo profesiju 
pārstāvjiem, apvienojot ar 
problēmjautājumu 

- individuālie superlaiki un 
nelaiki 3 mēnešiem (350euro) 

 
 

Attiecības un to 
perspektīva 

Ej uz konsultāciju Nr.2 
 

- izpratnei par personības 
attiecību raksturu, iespējām 
un perspektīvu 

- personīgo jautājumu-
atbilžu konsultācija 
-  konkrētu attiecību analīze 

- krīzes situācijas un 
šķiršanās jautājumi. Secīga 
un sekmīga to risināšana 
- jaunās paaudzes 
audzināšanas jautājumi 

- attiecības starp vecākiem 
un bērniem. Problēmas un 
ieteicamie risinājumi 
- 1-3 bērnu horoskopu 
analīze 

 
 

Privāti darba 
jautājumi 

Ej uz konsultāciju Nr.3 
 

- visa veida jautājumi, kas 
attiecas uz personīgo 
nodarbinātību (ne biznesu) 
- darba izvēle un labākie 
laiki  darba maiņai 

- karjera un paaugstinājums 
darba vietā, potenciāla 
izskatīšana 
- darba attiecību un 
sadarbības jautājumu 
risināšana 

- ieteikumi, kā veiksmīgāk 
iekļauties darba kolektīvā  
- astropadomi un labākais 
laiks darba attiecību 
pārtraukšanai 
 

 

Personīgie problēmu 
jautājumi 

Ej uz konsultāciju Nr.4 
 

- 1-3 sarežģītu privātas 
dzīves sfēras  jautājumu 
izskatīšana 
- prognozes ģenerālos 
jautājumos un ciklu analīze 

- privātā finanšu krīze. 
Izvērtējums un ieteikumi. 
Neietilpst biznesa koda 
jautājumi 
- pusmūža un citu krīžu 
ietekme uz personību, 
scenāriji  un veiksmīgākie 
risinājumi  

- gada prognoze, precizējot 
dzimšanas dienas 
sagaidīšanas vietu 

 

 

 

1h = 150 euro 

1h = 180 euro 1h = 180 euro 

Informācija par konsultācijām 
www.astrologs.lv 

Visi tie jautājumi, uz kuriem iespējams atbildēt ar “Jā!” vai “Nē!”, vairumā gadījumu tie sākas ar jautājumu “Vai …?” 
- Jautājumu loks – visplašākais, ar nosacījumu, ka skar pašu personīgi, ir saistīts ar pašu vai saviem tuvākajiem un kas ir 
attiecināmi uz tuvāko nākotni triju mēnešu periodā. 
- Jautājums jāformulē maksimāli skaidri, īsi, konkrēti un par lietu. Tas nevar ietvert sevī nosacījumu –  
“Ja es tikšu tur…vai man būs tas…” u.tml.   

Jā/Nē atbilžu jautājumi 1h = 250	euro 

110 euro + 50 euro uzreiz katrs nākamais jautājums 



		
BIZNESA UN VIP KONSULTĀCIJA PIE KRISTAPA BAŅĶA 

 
Par biznesa konsultācijām tiek uzskatīti visi jautājumi, kas saistās ar uzņēmējdarbību, naudas pelnīšanu un jaunu 
finanšu iespēju meklējumiem. 

Šajā kategorijā ietilpst arī augsta līmeņa vadītāju, mediju vadītāju un īpašnieku, sabiedrisko procesu ietekmētāju, politiķu un 
citu VIP personu konsultācijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavs biznesa kods/ VIP 
personu konsultācija 

Ej uz konsultāciju Nr.5;7 
 

- paredzēta uzņēmumiem ar 
apgrozījumu līdz 200 000 
- biznesa kods/ biznesa 
uzsākšana un virzieni 
- mazā biznesa jaunprojekts, 
start-up, situācijas analīze, 
risinājuma piedāvāšana + 
Superlaiki periodam 
- problēmsituācijas analīze, 
SIA izvērtēšana, risinājumi 
- augsta ranga vadītāju, 
politiķu u.c. VIP personu 
konsultācija 

 
 

Lielā biznesa/ politikas 
kods 

Ej uz konsultāciju Nr.6 
 

- paredzēta uzņēmumiem ar 
apgrozījumu virs 200 000; 
lieluzņēmumiem, vairāku 
īpašnieku, vairāku veikalu, 
vairāk kā divu uzņēmumu 
gadījumos 
- biznesa kods/uzsākšana un 
virzieni 

- lielā biznesa jaunprojekts, 
start-up, analīze, ieteikumi, 
Superlaiki periodam 
- problēmsituāciju analīze, 
ieteikumi, risinājumi 

- biznesa konsultācijas 
astropakete uzņēmējdarbības 
sakārtošanai, sarežģītu 
situāciju risinājumi 

 

 

Biznesa superlaiki 

Ej uz konsultāciju Nr.10 
 
- sagatavoti individuāli un 
uzņēmumam trīs mēnešu 
periodam 

- individuāli iekļauti labie 
datumi, to Superlaiki un 
Nedienas. Individuālie 
astroluksofori un pamācība 
lietošanā 
- īpašas norādes par 
biznesam derīgiem 
Superlaikiem 
- izmantojami, sastādot 
ilgtermiņa plānus, izvirzot 
mērķus, plānojot svarīgu 
jautājumu risināšanu, 
atbildīgu darbu veikšanu 
un citiem biznesa mērķiem 

 
 

Lielpirkumi un 
lielpārdošana 

Ej uz konsultāciju Nr.8 
 

- uz mērķi – veiksmīgu 
pirkšanu/ pārdošanu vai 
konkrētiem panākumiem 
orientētas konsultācijas 

- situācijas analīze un 
konkrēti ieteikumi 
rezultāta sasniegšanai 

- astroloģijas, pareizas 
telpu plānošanas, lietu 
likumsakarību,  vastu 
šastras, numeroloģijas u.c. 
metožu pielietošana 
sekmīgam iznākumam 
- manas zināšanas un 
ieguldītā enerģija palīdz 
pārdot līdz šim 
nerealizētus projektus 

 
 

350 euro 

500  euro 390 euro 

Informācija par konsultācijām 
www.astrologs.lv 

Visi tie jautājumi, uz kuriem iespējams atbildēt ar “Jā!” vai “Nē!”, vairumā gadījumu tie sākas ar jautājumu “Vai …?” 
- Jautājumu loks skar paša biznesu/ finanšu jautājumus personīgi un ir attiecināmi uz tuvāko nākotni triju mēnešu periodā. 
- Jautājums jāformulē maksimāli skaidri, īsi, konkrēti un par lietu. Tas nevar ietvert sevī nosacījumu – “Ja es sadarbošos 
ar viņu…vai man būs tas…” utml.  

Jā/Nē atbilžu jautājumi 500	euro +1 % 

150 euro + 70 euro uzreiz katrs nākamais jautājums 



		
NUMEROLOĢIJAS KONSULTĀCIJA PIE KRISTAPA BAŅĶA 

 
Neklātienes e-konsultāciju veids. Aizpildi anketu un apmaksā pakalpojumu. Anketa pieejama www.astrologs.lv. Iesūti anketu 
ar norādi par veiktu apmaksu uz e-pastu: kristaps.bankis@astrologi.lv. Atbildi saņemsi ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzņēmuma dibināšana 

Ej uz konsultāciju Nr.11 
 

- viens no svarīgākajiem brīžiem, 
kas nosaka uzņēmuma sekmes 
nākotnē 
- labākā datuma un laika atlase triju 
mēnešu periodā uzņēmuma 
reģistrēšanai UR (datums apliecībā) 
- uzņēmuma dibināšanas horoskops 
tiek saskaņots ar īpašnieka 
horoskopu 
- pakalpojuma maksā iekļauta 
uzņēmumam labvēlīgākā 
nosaukuma atlase no iesniegtajiem 
variantiem 

 
 

Informācija par konsultācijām 
www.astrologs.lv 

Bērna vārda un uzvārda izvēle. Jaundzimušā 
reģistrācijas datums 

Būvniecības pamatakmens 
ielikšana. Jurģi 

Kāzu datuma noteikšana. 
Uzvārda izvēle 

Ej uz konsultāciju Nr.11 
 

- veiksmīgi noteikts pamatakmens 
ielikšanas brīdis – mājokļa pamatu 
pamats ēkas izturībai un drošībai 
- būvniecības pamatakmens 
ielikšanai labvēlīgākā datuma un 
laika noteikšana triju mēnešu 
ietvaros no klienta noliktā izvēles 
perioda 
- mājas pirmsākuma brīdis tiek 
samērots ar īpašnieka horoskopu 
- par papildus samaksu – labāko 
laiku atlase būvniecībai; kredītu 
ņemšanai; Jurģiem 

 
 

Ej uz konsultāciju Nr.11 
 

- stipras laulības pamats sākas ar  
“Jā!” vārda došanu veiksmīgā laikā 
- piedāvājuma pamatā - labākā kāzu 
datuma atlase triju mēnešu ietvaros 
no iesniegtā izvēles perioda 
- kāzu datuma piemeklēšanā 
samēroju topošā vīra un sievas 
horoskopus 
- uzvārda maiņa – viens no 
svarīgākajiem lēmumiem, kas 
ietekmē jaunā pāra laulības dzīvi un 
jaunā vīra un sievas individuālos  
dzīves ciklus un mērķus 
 
 

Skaitļi visai dzīvei, ikdienai un katram dzīves 
gadījumam 

Ej uz konsultāciju Nr.11 
- viens no izplatītākajiem pakalpojumiem. Bērnam 
veiksmīgi izvēlēts vārds un uzvārds apvienojumā ar labākā 
reģistrācijas datuma atrašanu, nosaka liktens un talantu 
labāko realizāciju 
- nosaku kristāmo vārdu, kas bērna dzīvi labvēlīgi ietekmē 
un papildina iztrūkstošos elementus veiksmei 
- vārda un uzvārda maiņa arī pieaugušajiem 

 

Ej uz konsultāciju Nr.11 
- labvēlīgie, nelabvēlīgie un karmiskie skaitļi un ciparu 
kombinācijas 
- noderīgi visu dzīvi un visiem dzīves gadījumiem – ikdienā, 
mājoklim, auto, tālrunim, sportā, biznesā 
- galvenā veiksmes skaitļa noteikšana finanšu plūsmas un 
veiksmes veicināšanai 

 
 

250 euro 250 euro 200 euro 

150 euro 150 euro 



TAVAS SUPERVIETAS PASAULĒ! 
 
Ceļotājiem un labākās valsts/pilsētas meklētājiem 
 
 
 

Esam patiesi gandarīti piedāvāt vienu no šobrīd ļoti aktuālu jautājumu risinājumiem, kas ir 

izstrādāti, ņemot vērā visbiežāk izteiktās vēlmes un skar teju ikvienu: 

 

• Vai esošā dzīvesvieta (pilsēta, valsts) ir labākā vieta manas personības realizācijai? 
• Vai ir tādas vietas pasaulē, kurās es varu uzlabot savu dzīvi kopumā un atrisināt problēmas, 

kas mani šeit nomāc un traucē izaugsmei un laimīgai dzīvei? 
• Ja manos plānos ietilpst pārbraukšana uz citu pilsētu vai valsti, vai mana izvēlētā dzīvesvieta 

būs man veiksmīga vai tomēr liks vilties?  
• Visur ir būts, taču jautājums paliek – kuras ir tās izaicinošākās vietas pasaulē, uz kurām 

aizceļot, lai gūtu vēl nebijušus iespaidus? 
• Kuri ir astroloģiski labākie periodi un laiki maniem ieplānotajiem ceļojumiem, lai tas izdotos 

un manas vēlmes būtu apmierinātas? 
 

Ja vismaz viens no uzdotajiem jautājumiem tuvs ir arī Tev, aicinām ieskatīties mūsu piedāvājumā!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. e-pakalpojums  

TEV LABVĒLĪGĀKĀ DZĪVESVIETA VESELĪBAI, ATTIECĪBĀM, KARJERAI  

• izskatam līdz 5 pilsētām vai vairāk, kuras iesniedz, lai noteiktu labāko pēc 
vairākiem svarīgiem dzīves un personības kritērijiem! 
 

2. e-pakalpojums  

SEKMĪGĀKĀS, PRIORITĀRĀKĀS un IZAICINOŠĀKĀS VIETAS PASAULĒ 

• veicina izaugsmi un pašrealizāciju 
• apmeklējot maina dzīvi un rada nebijušus iespaidus 
• norāda uz paaugstinātu adrenalīnu, risku un bīstamību 

 
3. e-pakalpojums  

CEĻOJUMIEM VISATBILSTOŠĀKIE LAIKA PERIODI UN DATUMI 
TURPMĀKAJĀM 365 DIENĀM NO NORĀDĪTĀ BRĪŽA 

• tiek atlasīti atbilstošākie periodi un noteikti veiksmīgākie datumi 
• saņem skaidrojumu, vai izvēlētais galamērķis apmierinās ieceres un sniegs vēlamo  

e-pakalpojums 
Ej uz konsultāciju Nr.9  

 



 

 

Tev labvēlīgākā dzīvesvieta veselībai, attiecībām, karjerai! 

 
Ja Tu plāno ne tikai paceļot, bet mainīt 
dzīvesvietu, ir ļoti svarīgi izskatīt vairāku vietu 
variantus, lai atrastu labāko, kurā realizēties un 
būtiski uzlabot esošo dzīves situāciju!  

Tas attiecas ne tikai uz vietām starp dažādām 
valstīm, bet arī pilsētām vienas valsts ietvaros. Ja 
Jums ir tuva Spānija, tad starp Madridi, Barselonu 
un Malagu būs atšķirības! 

Galvenais ir saprast, ko vēlies mainīt, ko uzlabot un ar kādu mērķi dodies.  

 

TAVS IEGUVUMS 	

Tu noskaidrosi, kā potenciālā vieta izmaina pašsajūtas, sadzīves, ģimenes un personisko 
sasniegumu rādītājus, salīdzinot ar esošo dzīvesvietu: 

 

	 				vai ir iespējams uzlabot savu veselību, cik augsts ir slimošanas risks	

	    vai potenciāli iespējami negadījumu riski vai draudi finanšu drošībai 

  vai pastāv attiecību problēmu riski 

	   cik augsts ir pašrealizācijas un karjeras potenciāls 

		 				kāda būs adaptēšanās jaunajā vidē 

 

Papildus tam Tu uzzināsi, kā kurā pilsētā pastiprināsies vai pavājināsies tās dzīves jomas, kas tieši 
Tev ir svarīgas. Piemēram, Tu esat sportists un vēlies uzlabot savu fizisko formu un sniegumu. Tu 
saņemsi atbildi, cik minētā vieta ir atbilstoša mērķu sasniegšanai. 

 

Izvēlies vienu no diviem pakalpojuma veidiem: līdz 5 pilsētām – 150 eiro vai līdz 10 
pilsētām – 250 eiro un kopā ar anketu iesniedz sevi interesējošo pilsētu variantus analīzes veikšanai. 

 

Ej uz konsultāciju Nr.9  
1.e-pakalpojums 



 

 

Sekmīgākās, prioritārākās un izaicinošākās vietas pasaulē! 
	

Pakalpojums ir noderīgs visiem tiem, kuri vēlas pārmaiņas un interesē noskaidrot piemērotākās 
vietas pasaulē savai izaugsmei, attīstībai un vēl nebijušiem iespaidiem! 

Kā arī aktīviem ceļotājiem, kuriem ir svarīgi izaicinājumi, pārmaiņas un izraušanās no ierastās vides! 

	

TAVS IEGUVUMS 

Tu saņemsi kartes dalījumā pa kontinentiem un pasaules daļām ar atzīmētiem reģioniem: 

• kuros pašrealizācijas, izaugsmes un attīstības potenciāls būs visatbilstošākajā pozīcijā; 
• kurus apmeklējot, tiek veicinātas pārmaiņas un tiek radīti vēl nebijuši iespaidi. 

Pakalpojuma cena 250 eiro.	

 

 

Ceļojumiem visatbilstošākie laika periodi un datumi turpmākajām 365 
dienām no norādītā brīža 

 

Gada prognozes ietvaros ir iespējams noskaidrot tos laika periodus, kuri “iekustina” 

ceļošanas kāri. Ja ceļošanai paredzētais laiks, saskaņā ar tam atbilstošo Planētu stāvokli, ir pienācis, 

Ej uz konsultāciju Nr.9  
2.e-pakalpojums 

Ej uz konsultāciju Nr.9  
3.e-pakalpojums 



būtu svarīgi rīkoties! Savukārt citā laikā prioritāras būs citas lietas, kas arī padosies veiksmīgāk. 

Piemēram, ja Tev šobrīd aktīvs ir ceļojuma periods, bet Tu nekur neaizbrauc, jo domā šajā laikā aktīvi 

mācīties, tad visticamāk no mācīšanās nekas labs nesanāks, jo domas būs pārņemtas ar ko citu - ar 

vēlmi pēc piedzīvojumiem, gozēšanos saulainā pludmalē vai vismaz izraušanos no ierastās vides. 

Savukārt mācībām atbilstošāks būs cits laiks, tad arī galva būs vieglāka, koncentrēšanās spējas 

augstākas un ātrāk nonāksi pie rezultāta. 

Svarīgi ir ņemt vērā vēl vienu lietu - ceļojuma mērķis ir jāsaskaņo ar Tavu iedomāto 

galamērķi! Proti, ja ceļojuma mērķis ir atpūsties, lai atjaunotu spēkus, bet Tu nonāc vietā, kurā 

astroloģiski “būs aktīva Tava darba māja”, nekas labs no plānotās atpūtas nesanāks, jo nāksies, kaut 

arī attālināti, bet nemitīgi risināt darba jautājumus. Savukārt, ja tieši šāds stāvoklis apmierina, lai 

neiekavētu darba jautājumus, tad šī būs īstā vieta! Kā nonākt pie vēlamā risinājuma? 

Lai ceļojums attaisnotu ne tikai līdzekļus, bet arī uz to liktās cerības, noskaidro ceļojumam 

atbilstošākos periodus, saņem labākos datumus ar ceļošanu svarīgāko darbību veikšanai un uzzini, vai 

Tavs ceļojuma galamērķis atbildīs iecerēm! 

TAVS IEGUVUMS  

• Tu saņemsi ceļošanai atbilstošākos periodus 365 dienu ietvaros no norādītā brīža;  
• labākos laikus ar ceļojumu saistītu svarīgāko darbību veikšanai;  
• un skaidrojumu par ceļojuma galamērķa atbilstību izvēlētajam ceļojuma mērķim. 

 
Pakalpojuma cena 150 eiro. 

________________________________________________________________________________ 

 

IZVĒLIES SEV ATBILSTOŠĀKO PAKALPOJUMU! 

• aizpildi anketu un veic apmaksu  
• iesūti anketu uz e-pastu: kristaps.bankis@astrologi.lv 
• pakalpojumu saņemsi savā e-pastā 14 dienu laikā no apmaksas brīža. 
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