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Liktens cipars (dzīvas ceļa): 4
Personas cipars (dz.d.+mēn.): 1
Enerģētiskais līmenis: 13
Dzimšanas diena: 1 

Dzimšanas  diena  1  : Apveltīts  ar  neatkarīgu  spēcīgu  līdera  raksturu.  Neatlaidīgs  mērķu 
sasniegšanā. Radošs, oriģināls, ar asām prāta spējām, prasmīgs organizators. Ciena zināšanas, ātri 
uztver jaunas idejas, tajā pat laikā praktisks un uzņēmīgs. Piemīt izgudrotāja, jaunatklājēja talants. 
Viegli  atrod izeju no sarežģītām situācijām, spēj  pieņemt neordinārus lēmumus.  Lietas vienmēr 
noved līdz galam. Svarīgi, lai būtu pašam savs bizness un finanšu neatkarība. Nauda nav pašmērķis. 
Viņa dzīves jēga ir pašrealizācija, tādēļ svarīgi skaidri redzēt un saprast savas iespējas. Pateicoties 
lielajam gribasspēkam, viņam ir iespēja sasniegt visus nospraustos mērķus. Sabiedrisks, bet tic tikai 
sev, sava ceļa gājējs. Viegli panes vientulību. Ģimene var būt otrajā plānā. Nepieciešams partneris 
ar līdzīgu spēcīgu raksturu, pašpietiekams. Pakļauts ātrām dusmām, var uzvesties agresīvi. 
Panākumu gūšanā palīdz tādas īpašības kā spēja sevi kontrolēt, pašdisciplīna, gribasspēks un laba 
iztēle.
Enerģētiskais līmenis – 13 – Pārbaudījums pārbaudījums uz slavu un atpazīstamību.
Būs cilvēku uzmanības lokā, „nevar noslēpties”, jo tāpat kāds būs ievērojis. Pārbaudījums - kā vārdi 
saskan  ar  darbiem,  tad  citi  cienīs  un  novērtēs.  Ja  tas  tā  nebūs,  tad  citi  uzmanīs,  pieprasīs 
paskaidrojumus, slavinātāji kļūs par pēlējiem. Būtība, lai cilvēks iemācās būt viņš pats – teikt to, ko 
domā, būt godīgam pašam pret sevi. Jāiemācās citu viedokļus neuztvert tik personīgi. Visiem nav 
jāpatīk. 
Liktens  cipars  –  4 –  Šis  cipars  pieprasa  iegūt patstāvību,  pašam!  Sava  dzīves  vieta,  savs 
transports, sava nauda. Tā, lai ir neatkarīgs un brīvs. Slikti jūtas, ja kādam parādā vai no kāda 
atkarīgs. Ja ir parādā, atdeve pret dzīvi samazinās, nejūtas labi. 
Cilvēks ir apveltīts ar nosvērtību, piesardzību, apdomīgumu un ir neatkarīgs. Jebkuru darbu viņš veic 
konsekventi un precīzi, tieši tādēļ vienmēr gūst panākumus. Risks, tā nav viņa rakstura iezīme, viņu 
raksturo – piesardzība un atturība, tādēļ  pirms ķeras pie darbības, tam viss ir smalki  jāizzin un 
jāpārdomā.  Tomēr,  ja  viņš  kaut  ko  ir  izlēmis,  tad  nekas  to  nenovirzīs  no  izvēlētā  ceļa.  Tādos 
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gadījumos ar izlēmību risina jebkuru problēmu un neviens šķērslis viņam nespēj stāties ceļā. Lielāko 
tiesu  dzīvē  vadās  no  prāta  pozīcijas.  Tic  tikai  reālām un  acīmredzamām  lietām.  Dažreiz  viņa 
šaubīgais raksturs vieš aizdomas, un tā var palaist garām kādas iespējas. 
Cilvēks atšķiras ar asu prātu, bet ir diezgan ievainojams un viegli aizvainojams. Uz viņu vienmēr var 
paļauties. Ja ir ko apsolījis, vienmēr izpildīs, lai arī cik tas dārgi maksātu. 
Draugu nav daudz, bet draudzību saglabā uz visu mūžu. Viņš ir nopietns un ieturēts, labi prot glabāt 
svešus noslēpumus, neieredz dažādas intrigas un klačas.
Negatīvā  puse  –  čīkstēšana,  slinkums,  lēnīgums,  greizsirdība,  ietiepība,  dusmas,  stūrgalvība, 
nepacietīgums.
Ieteikums nodarboties ar ko tādu, kas prasa koncentrēšanos, precizitāti un pacietību. Viņš nebaidās 
no smaga darba. Nepatīk neparedzētas izmaiņas, kas izjauc pastāvošo kārtību.
Finanšu jautājumos ļoti konservatīvs un pieturās pie noteiktiem likumiem. Nauda dzīvē spēlē lielu 
lomu, bet ne tādēļ, lai to neapdomīgi tērētu, bet lai tā dotu garantu stabilai nākotnei. 
Attiecībās  pietrūkst  romantisma.  Viņu nevar  vainot  par  vēsumu un vienaldzību,  jo  jūtas  izrāda 
darbos (dziesmās), ne vārdos.

Uzdevums - iemācīties iegūt patstāvību un stabilitāti, izprast un ievērot Dabas un Cilvēku likumus. 
Nodarboties ar sirdij tuvām un patīkamām lietām, nevis naudas dēļ. Iemācīties rūpēties par sevi un 
veidot savu labklājību pašam. Rūpēties par savu reputāciju. Pieņemt lēmumus, kas ir saskaņā ar 
sevi.
Viņa galvenais dzīves uzdevums ir radīt stabilu sajūtu un drošību tiem, kas viņam līdzās.
_______________________________________________________________________________
1) Matricas analīze
Izteikts prāta un emociju cilvēks – „Prāta vētra”...

Raksturs (1)  – Piemīt  stingrs  gribasspēks,  stūrgalvība, neatlaidība, labas piemērošanās  spējas 
sarežģītiem ārējiem apstākļiem, konkrētums un tieksme visu apdomāt jau iepriekš. Lai sasniegtu 
savu mērķi,  iet „pāri  līķiem”,  diktatorisks.  Nemitīga vajadzība kļūt  nozīmīgam ģimenē,  kolektīvā, 
sabiedrībā.  Pie īpašiem apstākļiem var uznākt vēlme atriebties un būt nežēlīgam. Cilvēks izrāda 
lielas rūpes un pieķeršanos bērniem. Ļoti konkrēts – visu cenšas pārdomāt iepriekš. Tik nozīmīgs 
rakstura  spēks  var  lieliski  tikt  izmantots  kā  rezerve,  lai  sevī  kompleksi  attīstītu  tās  cilvēciskās 
īpašības, kas pietrūkst kopš dzimšanas vai ir jāpastiprina. Tikai tā ir iespējams sasniegt maksimālu 
personīgo harmoniju. 
Ieteikums  vispusīgi  attīstīt  personību  ar  sava  gribasspēka  un  iedzimtās 
komunikabilitātes palīdzību, kas spēj apvienot jebkura rakstura cilvēkus.

Enerģētika  (2)- Bioenerģētikas  pamaz,  noteiktā  pakāpē  pārdzīvo  saules  enerģijas  deficītu. 
Bioloģiskais barometrs. Jūtīgs pret atmosfēras izmaiņām. Ne vienmēr tas, kas ir ārēji, ir arī iekšēji. 
Jāstrādā brīvajā režīmā, bet svarīgi darboties sev vēlamajā vidē. Vēlams darbs, kas pastāvīgi rada 
emocijas. Svarīgs process.
Ieteicams izvairīties no stresa situācijām un psiholoģiskajiem manipulatoriem, tiem, kam vienmēr ir 
slikti.  Nespēj  ilgstoši  runāt  pretim, viegli  manipulēt.  Labi  jūt  otra noskaņojumu,  otra vibrācijas. 
Vairās no agresijas.
Obligāti jānodarbojas ar skriešanu vai peldēšanu. Darbs brīvajā režīmā.

Uztvere (3) – Garastāvokļa cilvēks. Nemīl  taupīt,  cilvēks ar plašu dabu. Mājās var būt brīžiem 
spīdoša kārtība, brīžiem – haoss..., kurš var vienā mirklī kļūt atkal par ideālu kārtību un tīrību. Šie 
cilvēki ir informācijas uztvērēji. Plāno laiku, atzīmējot svarīgākās lietas, atstājot iespēju variācijām. 
Ar konspektīvo uztveri. Dokumentus lasa pa diagonāli, atzīmē galvenos punktus. Teksta konspektā ir 
jābūt galvenajam, ne visu sīki pieraksta. 
Ir prasība visu pateikt savlaicīgi, lai var sagatavoties. Parasti veido ap sevi izmeklētu sabiedrību. 
Tiekas ar tiem cilvēkiem, ar kuriem jūtas kopā labi, komfortabli. Pasākumus izvēlas zināmus, vietas 
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pārbaudītas.  Ja  veido  attiecības,  svarīgi,  lai  kāds  pazīstams  šo  cilvēku  zinātu,  svarīgas 
rekomendācijas.
Arī rūpējas par savu labklājību, veikalā izvēloties sev labāko. 

Veselība (4) – Veselība samērā stipra, kaut arī  ar to jāapietas saudzīgi. Taču var būt ielaistas 
slimības, ja tiek pārtērēts parāk daudz enerģijas. Ja saslimst, tad saslimst smagi. Šādiem cilvēkiem 
biežāk var būt lūzumi un traumas, ja ir fiziskā pārslodze. 
Izceļas ar augstu potenci, lai gan savu seksuālo temperimentu cenšas slēpt. Vajadzētu izvairīties no 
liekas atturības attiecībā uz pretējo dzimumu.

Elastīgums, spēja sadarboties (5) -  Cilvēks bieži vadās tikai pēc formas, palaižot garām īsto 
saturu. Sakaru kanāls ar smalko pasauli un Kosmosu no dzimšanas ir slēgts. Cilvēks bez mitas var 
nodarboties ar dažādiem aprēķiniem, eksperimentiem, lai kaut ko pierādītu vai uzsāktu. Var būt 
aizņemts ar saspringtām pārdomām, notikumu prognozēm, palaižot garām lietas būtību.
Informāciju uztver tieši, burtiski. Nav tieksme saprast zemtekstus. Cenšas runāt tiešu atklātu valodu. 
Noprecizē jautājumus (papildus), kas interesē par konkrēto tēmu. Precīzi noskaidro, kā otram ir 
labāk. Labi saskata tekstos kļūdas, neatbilstību. Mājās un darbā patīk kārtība. Cilvēks ir principiāls 
un neelastīgs uz daudzām lietām.
Ir problēma – nespēja pateikt NĒ. Viņi savāc uz savas galvas citu pienākumus. Ja nevar paspēt tikt 
galā ar darbiem, tad iestājas pozā, kamēr visu padara.
Jāieplāno laiks sev pašam – atbrīvojoties no citu pienākumu veikšanas. 
Nepatīk  staigāt  pa  veikaliem.  Patīk  ģērbties  ērti,  bieži  klasiskais  stils.  Turās  pie  pārbaudītām 
vērtībām un kvalitātes. Attīstīta sistemātiskā pasaule. Ir diezgan neelastīgs. Neizmanto loģiku, ir 
sapņotājs.  Ceļ  gaisa pilis  un tajās arī  dzīvo.  Emocionālā  lietas puse vairāk izpaužas,  kā  loģiska 
jautājuma risināšana.
Pašpietiekams, savās acīs vienmēr taisnība. Ietiepīgs, paļaujas uz saviem spēkiem.

Rīcībspēja (6) - Cilvēks nāk uz zemes, lai apgūtu savu amatu. Smalka materiālā uztvere. Apveltīts 
ar smalku būtību, ar lielisku iztēli, fantāziju, māksliniecisko gaumi. Ja nepieciešams, parādīs augstas 
morāles  īpašības,  spēj  rīkoties  enerģiski.  Jāpierod pie  fiziska darba,  kas  saistīts  ar  paša mērķu 
realizēšanu. Jāpārvar mīlestības trūkums uz fizisku darbu un jāsāk strādāt pašam ar sevi (kaut vai 
trenažieris). Spēcīgāk attīstīta domāšana, attīstīts intelekts. Var strādāt darbu, kur daudz jādomā. 
Labi stratēģi, plānotāji. Klupšanas akmens ir laika plānošana izpildāmajam darbam. Biežāk kā citiem 
aizmirstas mantas, lietas.
Kad viņš ir pārņemts ar ideju, neko citu neredz. Visu noorganizē, sazvana, sarunā, bet praktiskās 
lietas lai dara citi. Idejām jābūt piezemētām. 
Nepatīk palikt vienam savā būtībā. Partnerattiecībās dara visu, lai ilgāk būtu kopā ar otru cilvēku.
Jāiemācās pašam par sevi parūpēties.

Talanti (7) – Apveltīts ar talantu. Viņa veiksme ir radošais darbs. Viss labais, kas sasniegts ir tikai 
paša radošā darba augļi. Jo vairāk strādā, jo vairāk saņems pēc tam. Lai talants tiktu ievērots, tad 
lieta pašam jāuzsāk un arī jānobeidztas jāatklāj ar kādas oriģinālas darbības palīdzību (grandioziem 
koncertiem). Cilvēks, kas labprāt savu vaļasprieku izvēlas arī par profesiju. 
Sargeņģeli jāmācās palūgt. 

Karmas  uzkrājums,  mīlestības  izpausme (8)  -  No  agras  bērnības  jūt  vajadzību  pēc  asas 
brīvības izjūtas. Cilvēks gatavs mesties galējībās. Gandrīz nekad neuzskata, ka ir kādam pateicību 
parādā, nekad nenonāk atkarībā, uzskata, par labāku nekad neko neaizņemties.
Nav lielie karmas uzkrājumi. Nav ne pozitīvie darbi, ne negatīvie. Visu, ko dara, par to algu saņem 
uzreiz.  Ir  problēmas ar  jūtu  izrādīšanu,  pastiprināts  kautrīgums.  Kautrīgums viņiem ir  ļoti  dziļa 
mīlestība. Jūtas atklāti neizrāda. Cenšas atvieglot tā, ko mīl dzīvi, sāk kalpot otram. 
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Liels + ir radoša izpausme caur dziesmām. Ieteikums strādāt ar sevi, izmantojot spēcīgā rakstura 
rezerves (11111).

Gudrība, pielāgošanās (9) – Ļoti liela intelektuālā gudrība, ar atšķirīgu pasaules uztveri. Ceļotājs 
un pētnieks. Interesē arī cilvēka iespēju robežas- psiholoģiskās, fiziskās un emocionālās. Labi spēj 
pielāgoties jaunai dzīvesvietai. Dzivo labāk tur, kur patīk, kur jūtas labi. Visu, kas prasa īpašas prāta 
spējas, izpilda spīdoši.  Viņa gadījumā labākais veids, kā apgūt mācību materiālu – izlasīt to trīs 
reizes. Grāmatas lasa tikai tajās vietās, kurās ir svarīgākā informācija. Pašizteikties var rakstot.... 
Humors var būt unikāls un pievilcīgs, kas līdzinās satīrai, bet var aizskart tos, kam slikta humora 
izjūta. Brīnišķīgs sarunu biedrs. Par labāku atzīst brīvi izteikt szavas domas. Savas daiļrunības spējas 
būtu pareizi  uzturēt ar labu vārdu krājumu, augstu runas kultūru un prasmi klausīties arī  citus. 
„999” slikti saprotas ar „9”.
Tā ir unikāla Dieva dāvana, kuru mūža laikā jāizmanto, lai attīstītu un pilnveidotu visas personīgās 
īpašības. 

Līnijas/diagonāles 

- Izturīgs, nepadosies pie pirmajām grūtībām. Vienlaicīgi pārāk daudz augsti mērķi, kas var 
bremzēt to realizāciju. Izmantojot raksturu (11111), jāatklāj talants (7) (11111;44;7)

- Nav izteikta ģimenes cilvēka īpašību, ģimene ir otrajā plānā. Izmantojot rakstura stingrību un 
prasīgumu attiecībā pret sevi, vajag uzņemties atbildību par ģimeni un ģimenes lietām. 
(2;nav5;nav8)

- Sociāli stabils. Ne labprāt ko maina. Izmantojot prāta spējas (999) jāveic analītisks aprēķins 
(3), kā radīt sev apkārt drošu satabilu vidi. (3;nav6;999)

- Augsts pašnovērtējums, vēlme sevi parādīt, svarīgs ārējais veidols. Mēķu sasniegšanā 
nedrīkst aizrauties ar sevis izrādīšanu un sīkumiem. Vairāk jāpievēršas analītikai, lai šī līnija 
kļūtu vienmērīgāka (11111;2;3)

- Uz mērķtiecību norāda darba augļi, bet rezultātu sasniegšanai vajadzīgs arī spēks(6) ne tikai 
veselība. Spēku var iegūt ar prāta palīdzību (999). Mērķitiecību var panākt ar raksturu 
(11111) un prātu (999).

- Talanīgums sasniedzams ar raksturu, kas veido atbildības sajūtu un prātu, kas atklāj vai 
attīsta talantu. (7;nav8;999)

- Kādā cilvēku sabiedrības daļā jākļūst pierasītam. Vajadzīga tāda savas personības attīstība, 
kurā liela cilvēku daļa atzīs šīs attīstības rezultātus. Iegūs slavu sabiedrībā. Diagonāle 
izlīdzināsies – 111;555;99 (11111;nav5;999)

- Attieksme pret cilvēkiem samērā atturīga. Komunikablitātes uzlabošanai jāizmanto 
prāta(999) un rakstura (11111) rezerves. (3;nav5;7)

2) 1974.01.09. 

111 --- 99

--- --- ---

3 44 7

                           
1       7       7       6      6          
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Komforta līmenis – 1 (pilna līnija 3;4;7 )– Aktīvs, neapmierināts ar sevi. Visu laiku nebūs mierā ar 
sasniegto, neapstāsies.
„111” -Liela enerģētika, cīnītājs, vadītājs, organizators. Nav „2” un „5” – Bagāta iekšējā emocionālā 
jūtu pasaule, neprognozējams. Var uznākt vienaldzība pret notiekošo. „3” - Laba mentālā atbildības 
sajūta, pedantisms, neko nekad nedarīs pavirši. „44” - Laba ģenētiskā aizsardzība, spēja pretoties 
visam ārējam.  Nav”5”  –  vajag  blakus  partneri  ar  „55”,  kas  „atver”  iekšējo  pasauli.  Nav  „6”  – 
dvēselisks, pārāk daudz „laiž” caur sirdi. Var būt neloģisks, ar vieglu, neierobežotu izpausmi. „7” - 
Dzīvē daudzas lietas var uzrasties pēkšņi, negaidīti. Nav „8” - Trūkst sava viedokļa, mērķitiecības, 
ietekmējams.  „99”  –  Gudrs,  intelektuāls,  jebkurā  situācijā  mācēs  sevi  pasniegt.  Var  daudz  dot 
cilvēkiem. 
Nav „2;5;8” – jāuzmanās no lielām ļaužu masām, jāskatās, kad un kur ceļo.

Dzīves līnija – stabila spēcīga dzīve (7;7;6;6)
no 0 – 12g. Bērnībā viss jāizcīna un jāpierāda paša spēkiem   
no 12 – 24g. Pašizaugsmes un pašrealizācijas laiks – talanta izkopšana, investīcijas sevī
no 24 – 36g. Pašizaugsmes un pašrealizācijas laiks – talanta izkopšana, investīcijas sevī
no 36 – 48g. Mīlestības, ģimeniskuma un atbildības par tuvākajiem laiks   
no 48g.- ....   Mīlestības, ģimeniskuma un atbildības par tuvākajiem laiks

II. Virsotne /Sasniegumi (4) no 32 līdz 41 gadiem

Šī skaitļa virsotne liek veidot savu dzīvi uz stabiliem un ilgstošiem pamatiem. Tas nozīmē mājas 
ģimenes  un  karjeras  veidošanu  un  stiprināšanu.  Šajā  posmā  jāapgūst  izturība,  smags  darbs, 
plānošana, organizēšana un pacietība. Jāapgūst metodiska virzšanās uz priekšu. Tas ir laiks, kas liek 
būt  disciplinētam,  būt  nopietnam,  ievērot  robežas.  Jāiemācās  radīt  ko  tādu,  kam ir  nezūdoša 
vērtība.

II.Pārbaudījums / uzdevumi (2)no 32 līdz 41 gadiem
 
Šis pārbaudījums uzsver jūtīgumu visās cilvēciskajās attiecībās. Tas norāda uz bailēm, kautrīgumu, 
pašpārliecinātības  trūkumu,  vēršot  šo uzdevumu ļoti  sāpīgu.  Tā  var  būt  cīņa  ar  pakļautību vai 
pārmērīgas uzmanības pievēršana citu domām.  Pārbaudījuma vērtība ir tā, ka labāk jāizjūt 
citu  jūtas  un  noskaņojumu  –  viņu  vajadzības,  bet  vienlaikus  neapspiežot  savas 
vajadzības. Pārbaudījums  prasa  pievērst  pastāvīgu  uzmanību  tam,  lai  nezaudētu  līdzsvaru. 
Jāiemācās kļūt līdzsvarotam un jūtīgam un dzīvot saskaņā gan ar sevi, gan citiem. 

R E N Ā R S    K A U P E R S
7  7 3 2  7  8    7 1 2  6 7 7 8
   =7                    =11/2               =9
Gatavs visu iekarot saviem spēkiem. Nepieņem iebildumus. Panākumus gūst ar vīrišķību un stipru 
gribu. Pārāk impulsīvs, tas var bremzēt virzīšanos uz priekšu. Partnerattiecībās traucē pārlieku lielā 
patmīlība.  Labs  organizators,  nepatīk  pakļauties.  Panākumus  gūst  pateicoties  mērķtiecīgai  savu 
spēju izmantošanai. Uzņēmīgs, mērķtiecīgs, pārleicināts par saviem spēkiem, līderis, tic tikai sev. 
Apveltīts ar lielu gribasspēku. 

0       12      24     36      48         60
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P R Ā T A    V Ē T R A 
6  7  2 1 1    4 8 1  7 1   =29=11/2- labi sasaucas ar pagātnes daļu aprēķinā (līdz 36 gadiem) 2911
   =8              =3           =11/2 = KAUPERS = PRĀTA VĒTRA

ANALĪZES KOPSAVILKUMS

Numeroloģiskajai  analīzei  izvēlējos  Latvijā  pazīstamās  un  populārās  grupas  „Prāra  vētra”  līderi 
Renāru Kauperu. Tieši tādēļ, ka grupas nosaukums apliecina tās līdera spilgto personību – prāta un 
emociju cilvēks. Tas saskatāms vairākos aspektos, viens – 1.matricā prāta līnijā (11111;2;3) ciparu 
skaits ir 7, kas liecina par to, ka cilvēkā dominē prāts, ir vēlme sevi parādīt, taču otrs dominējošais 
faktors ir emocijas – līnijas (7;999) ciparu skaits ir 4.

1. Renāra  Kaupera  lielākais  talants  ir  skatuves  māksla  –  mūzika,  kas  ir  arī  viņa  viens  no 
galvenajiem Dzīves ceļa 4 uzdevumiem – dzīvē nodarboties ar sirdij tuvām un patīkamām 
lietām, turklāt ir vēlme, lai hobijs būtu arī profesija – uz to norāda matricā ”7”. Mūzika, tā ir 
pašizteikšanās, to apliecina matricā”999”. „999” norāda arī uz daiļrunību. Renāra gadījumā 
viņš ir arī dziesmu tekstu autors. Matricā iztrūkstošais „5” norāda uz to, ka dzīvo sapņu 
pasaulē, būvē gaisa pilis. Tātad, uz Renāra Kaupera galveno talantu – mūziku un dziesmu 
komponēšanu  norāda  1.matricā  nav”5”,  „7”  un  „999”,  arī”2”  –  kur  svarīgs  ir  process, 
pozitīvisms;  2.  Matricā  nav”2”,  nav”5”  –  bagāta  iekšējā  jūtu  pasaule  un  nav”6”  – 
dvēseliskums. Arī  diagonāles „11111”;nav”5”;”999” kopējais ciparu skaits 9, kas apliecina 
slavu sabiedrībā.
Par talanta ziedu laikiem liecina arī divi „7” periodi Dzīves līnijā. 

2. Kā otru galveno Renāra Kaupera talantu var minēt – līderis-vadošais (grupā, uz skatuves, 
Latvijas mūzikā). Uz to norāda dzimšanas datums 01.; 1.un 2. Matricās „11111” un „999” , 
kā arī 13.enerģētiskā līmeņa pārbaudījums un Komforta līmenis „1”, kas neļauj apstāties, būt 
mierā ar sasniegto.

3. Vēl vienu Renāra Kaupera talanta iezīmi var minēt – māka pasniegt sevi un savu talantu. Šeit 
domājot  grandiozos,  oriģinālos,  līdz  sīkumiem  izstrādātos  un  pārdomātos  koncerta 
uzvedumus, būt atšķirīgiem un īpašiem. Uz to norāda ne tikai inovatora cipars – dzimšanas 
datums 01., bet arī matricās ”11111”;”999”, „3” (svarīgi sīkumi) un Dzīves ceļa cipars 4.

4. Renārs Kaupers pateicoties savam spēcīgajam raksturam un enerģētikai „11111”, „999”, „3”, 
kā arī Dzīves ceļa ciparam 4, tik pat labi varētu būt liela uzņēmuma gudrs vadītājs, lielu 
ilgtermiņa projektu vadītājs, celtniecības vai ražošanas sfērā.

5. Lai pilnveidotu savu talantu un harmonizētu personību, Renāram būtu jāpiestrādā pie sava 
spēcīgā  rakstura  enerģētikas,  kas,  ja  izmanto  radošajai  izpausmei  uz  skatuves,  kļūst 
maigāks, diplomātiskāks. Šo spēcīgo rakstura iezīmi var labi izmantot mērķtiecībai un sava 
viedokļa  stiprināšanai,  kā  arī  mīlestības  un  emociju  izpausmei  ārēji(uz  skatuves)  –1.un 
2.matricā nav”8”. Vēl viens būtisks ieteikums - uzlabot komunikabilitāti – jo attieksme pret 
cilvēkiem samērā atturīga. To var izdarīt ar prāta ”999” un rakstura „11111” rezervēm. Tā kā 
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2.matricā nav”2”un nav”5”, brīžiem var uznākt slinkums un vienaldzība pret notiekošo. Šeit 
atkal talkā nāk „111” enerģētika. Īpaši jāstrādā pie ģimeniskuma (dēlu audzināšanas un viņu 
talanta izkopšanas) un atbildības par apkārtējiem, jo tas ir otrajā vietā – „2”, nav”5”, nav” 8”. 
Tas  palīdzētu  vairāk  nostiprināt  un  uzlabot  attiecības  ar  pārējiem  radošās  „komandas” 
biedriem. Projektu realizācijas process ne vienmēr ir viegls.

Izmantotie materiāli:
Ingūnas Baltgalves semināra materiāli; P.Svetlijs „Numeroloģija. Pitagora sistēmas skaitļu noslēpums; 
J.Zaiceva „Numeroloģijas maģija. Runā skaitļi”; K.Lāgerkvista/L.Lenarda „Ceļvedis numeroloģijā”; А. 
Ф. Александров „Дата рождения — ключ к пониманию человека” un citi no krievu valodas tulkoti 
materiāli.
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