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KĀDĒĻ TEV BŪS NODERĪGS NUMO PRO

Projektā izmantota numerologa Kristapa Baņķa izstrādātā mācību un profesionālas analīzes 
numeroloģijas datorprogramma „Pats sev numerologs".

Annas Brigaderes Sprīdītis ir kā Numeroloģiskā koda un vienlaikus cilvēka dzīves virzienu un 
iespēju atspoguļotājs. MĒS CIENĀM LATVJU DAIĻRADĒ IEKODĒTO DZĪVESZIŅU. 



PATS SEV NUMEROLOGS

Tikpat dažāda kā pasaule ir arī cilvēki. Taču pat starp pilnīgi atšķirīgiem cilvēkiem ir kaut kas 
vienojošs. Ikviens kādā dzīves posmā uzdod sev jautājumus: 
- Kas es esmu starp citiem?
- Kā citi skatās uz mani?
- Kā es skatos uz citiem?
Daži uzdrošinās uzdod arī svarīgākos identitātes jautājumus: 
- Kas es esmu? 
- Kāda ir mana unikālā lomā šajā pasaulē? 
- Kurp es (ar darbiem, domām) eju? 
Atbilžu meklēšanai ir pieejami dažādi ceļi.

NUMO PRO CENŠAS ATBILDET UZ VISIEM ŠIEM JAUTĀJUMIEM! 

Savu numeroloģisko kodu iegūsi bez maksas! 
http://numerologi.lv/pats_sev_numerologs/numo_pro/

http://numerologi.lv/pats_sev_numerologs/numo_pro/


NUMO PRO IEGUVUMI

1. REĢISTRĀCIJA UN DATI 

- Reģistrējas labajā kolonā – datu aizsardzībai.

- Ievada sadaļā DATI prasīto informāciju par sevi.

- Izlasi informāciju par konkrēto sadaļu - spiežot uz "i". 



2. PERSONĪBAS ANALĪZE

Pēc datu ievades iegūsi savu vizuāli atspoguļoto Numeroloģisko kodu un Sprīdīti!
Personības analīzei domāta sadaļa “Numeroloģiskais kods”- "Matrica", "Sprīdītis", "Profesija".
Labā kolona ir izveidota Tavai ērtībai, lai redzi, kādi pakalpojumi Tev ir pieejami. 
Spiežot uz skaitļiem, varēs izlasīt to nozīmi Tavā dzīvē.



Sadaļa SPRĪDĪTIS un PROFESIJA.
Apskata visus Tava Numeroloģiskā koda skaitļus, par kuriem informācija aplūkojama, 
aktivizējot ar peli jebkuru no redzamajiem skaitļiem. 



3. ATTIECĪBU ANALĪZE
Apskata visus savus un partnera Numeroloģiskā koda skaitļus.
Informācija aplūkojama, aktivizējot ar peli jebkuru no redzamajiem skaitļiem. 



ATTIECĪBU MIJIEDARBĪBA
Apskata partneru Numeroloģiskā koda skaitļu saderību. 
Stresa skaitlis parāda kā līdzsvarot attiecības. 
Informācija aplūkojama, aktivizējot ar peli jebkuru no redzamajiem skaitļiem. 

Saderības koeficents 4 baļļu sistēmā parādīs saderības kvalitāti darba un privātās attiecībās. 

Attiecību stabilitāte parādīs pēc kāda laika attiecības piedzīvos «lūzuma punktus» - krīzes.



SADERĪBA palīdzēs atrast sev un partnerim harmoniskākos skaitļus/personas.

SAVEDĒJS piemeklē labākos skaitļus/kandidātus Draudzībā, Mīlā, Darbā.



4. PROGNOŽU CIKLI

Sapratīsi kādi pārbaudījumi sagaida, kādas dzīves balvas saņemsi, ko ar to visu iesākt.

Klikšķinot ar skaitļiem, iegūst apakšā uzrādītajai informācijai līdzīgus perioda aprakstu. 



4. INDIVDUĀLĀS 
PROGNOZES

- gadam

- mēnešiem 

- dienām



5. PROGNOZES PLĀNOTĀJI - 4 MĒNEŠIEM
Nosaka veiksmīgākās biznesa dienas, mēnešus, gadus; kad slēgt līgumus, doties uz 
banku, dibināt uzņēmumu, u.c. 



6. PALĪGI

- ko nozīmē auto nummurs?
- kāda ir Tav dzīvesvietas nozīme?
- kādus zvanus saņemsi pa konkrēto tālruni?



10. FINANŠU PALĪGS
Praktizējot savu Naudas skaitli, var stabilizēt savas finasnes.
Pareizais paraksts būs kā punkts uz “i” jebkuram dokumentam. 
Konta izvēle palīdzēs sasniegt lielāku un noturīgāku naudas plūsmu. 



NUMO PRO: http://numerologi.lv/pats_sev_numerologs/numo_pro/

Programmu var iegādāties:
http://numerologi.lv/numerologijas_programma/nopirkt/
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