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DATORPROGRAMMA „PATS SEV NUMEROLOGS"?



1. Programma ērti sadalīta 4 blokos 
pastāv izvēle starp krievu un latviešu valodu. 
Attēlā – programmas sākumskats. 



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



2. programma ir izglītojoša. 
Vairāk kā 200 lapas mācību teksta PAŠMĀCĪBAI. 
Vienuviet neatradīsi nekur citur – tas ļaus arī tiem, kuriem līdz šim numeroloģija bijusi sveša, 
soli pa solim varēs izzināt skaitļu pasauli.



3. Programma palīdz izzināt sevi. 
Sadaļā DATI talkā nāks speciāli radītais Numeroloģiskā koda Sprīdītis ar visiem Tev svarīgākajiem 
skaitļiem! 
Pat neapgūstot numeroloģijas pamatus, ikviens var uzzināt par sevi svarīgāko - savas spilgtākās 
rakstura iezīmes un „klupšanas akmeņus", karmiskos skaitļus un to nozīmi.

a) sāk ar personas pases datu ievadi (iepriekš izlasot paskaidrojumus, kā to labāk veikt)



b) sadaļā MATRICA apskata visus savus Numeroloģiskā koda skaitļus.
Informācija aplūkojama, aktivizējot ar peli jebkuru no redzamajiem skaitļiem. 



c) pāriet uz sadaļu MIJIEDARBĪBA – tas rada izpratni par indivīda līdzsvaru un veicamajiem 
darbiem sevis harmonizēšanā. 



4. programma palīdz saprast sevi attiecībās.

a) ievadi partnera datus un saglabā arhīvā, ja vēlies 



b) Sadaļa SINASTRIJA uzrādīs un izskaidros attiecību mijiedarbību



c) Attiecību mijiedarbība 
parāda, kad iespējamas 
attiecību krīzes un kāda ir   
4 ballēs mērāma saderība 
ar konkrētu cilvēku darbā 
un/vai privātajās attiecībās.



5. programma palīdz 
atrast sev 
harmoniskākos 
skaitļus un cilvēkus



6. Programma palīdz prognozēt notikumus

a) sapratīsi kādi pārbaudījumi Tevi sagaida, kādas balvas saņemsi, ko ar to visu 
iesākt.



b) gadu, mēnešu, konkrētu dienu individuālās prognozes



7. programma palīdz biznesā
Nosaka veiksmīgākās biznesa dienas, mēnešus, gadus; Kad slēgt līgumus, doties uz 
banku, dibināt uzņēmumu, u.c. 



Dienu skaidrotājs un plānotājs. 



8. programma palīdz profesijas izvēlē
Īpaši izveidotā sadaļā var izlasīt ieteicamās profesijas, rakstura iezīmes, kas to veicina, 
pēc visiem Numeroloģiskā koda skaitļiem. Labs palīgs!



9. Programma palīdz ikdienas solī noskaidrot:
- ko nozīmē auto nummurs?
- kāda ir Tavas dzīvesvietas nozīme?
- kādus zvanus saņemsi pa konkrēto tālruni?

Ar Burtotāju būs pa spēkam «atkost» jebkuru vārdu. 



10. Finašu palīgs.
Uzzinot un praktizējot savu Naudas skaitli, var stabilizēt savas finanses.
Pareizais paraksts būs kā punkts uz “i” jebkuram dokumentam. 
Konta izvēle palīdzēs sasniegt lielāku un noturīgāku naudas plūsmu. 



11. programma praktizējošiem un 
topošiem numerologiem
 
Programmas vērtību apzināsies arī 
praktizējošie numerologi, jo ātra un 
efektīva tehnikas izmantošana aizstās 
ilgus aprēķinus. 
 
Paralēli neklātienes apmācībai tiek 
piedāvāta arī semināru programma un 
numeroloģijas pamatzināšanu "Latvijas 
numerologu biedrības" apstiprināta 
sertifikāta iegūšanai. 

LAIPNI LŪGTS PIEVIENOTIES 
NUMEROLOGU PULKAM!



Lai iegādātos programmu, dodies www.numerologi.lv: http://numerologi.
lv/numerologijas_programma/nopirkt/
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