
NEWAGE
N U M E R O L O G Y

Intensiv kursus indenfor Kabbalistisk Numerologi

New Age Numerologi - første lektion (3 timer)
Hold 1 (morgen kursus mellem kl. 09.00 - 12.00)
Sted: Hos Norup, Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg./ Lokal 2

Kl. 09.00
Kort introduktion om Dansk Institut for Kabbalistisk Numerologi. Vores mission, støtte 
og fælles aktiviteter.
New Age Numerologi - hvad er det præcist, hvad kan du forvente og hvordan vil dette 
støtte dig bedst som terapeut.  

Kl. 09.30
Kort om vores liv og vores formål. At lære at se verden fra flere vinkler. Hvad betyder
rettelse, karma og gæld mellem sjæle. 

Kl. 10.00
Pause (der er cafeteria i huset)

Kl. 10.30
Vi starter med en eksempel på New Age læsning. En af jer vil være vores model og jeg
vil demonstrere de forskellige niveauer i numerologi som vi kommer til at arbejde med.

Kl. 11.00 - 12.00
Tal-værdier. Vi lærer at forstå og arbejde med dem.

Kære deltager

Vi vil gerne byde dig velkommen til vores gratis lektion i New Age Numerologi.
Helt konkret bliver du inviteret til at studere en ny verden af tal og koder som ligger skjult
omkring os, alle steder, hele tiden og indebærer svar om os og vores liv, bredt og præcist.

New Age numerologi vil give dig mange svar og åbne døre til at kunne forstå din klients 
dybeste udfordringer. 
Hvis du får “et kald” til at deltage her med os, betyder det at du er en terapeut på sjælens
niveau som blot mangler et nemt redskab for at kunne sprede dit lys og give din  støtte til 
dem der sidder i mørket. Tal vil guide dig til dette, trygt og simpelt.

Vi glæder os til at møde dig og at følge dig undervejs til en bedre fremtid.   

 

første 

Sidste detaljer:
Jeg er der selv fra kl. 8.30, jeg vil svare på jeres spørgsmål før, under og efter timerne. Jeg vil 
bede dig om at komme ca. 5 min inden vi begynder for at finde din plads. Bygningen har et 
hyggeligt cafeteria, hvis du har brug for noget inden vi starter. 
Har du tilmeldt dig og bliver forhindret i at komme, bedes du venligst informere os straks. Der er 
mange andre der ønsker at få din plads. 
Jeg glæder mig (virkeligt) til at se dig, Kærlig Hilsen, Anat 
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