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NEW AGE Numerologi – læsning af folks rejser i nuværende liv.  
At se via tal og koder tider og deres potentiale for at ændre skæbne til fordel af din klient.
Lad tallene guide dig gennem en speciel teknik og vise dig vejen for at kunne svare på de 
dybeste spørgsmål som f.eks: 

Folks potentiale og deres udfordringer
Hvad er meningen med barndom?
Hvilke job passer bedst til dig?
Hvilke blokering har du?
Hvorfor er man single?
Hvilke type partner passer bedst til dig?
Skal/kan du blive selvstændig?
Bliver min nye ide en succes?
Hvad betyder det at blive født uden hjerte tal eller ego tal?
Hvad sker der i dit liv i år? og i næste år, og om 2 år…?
Hvornår sker der en forandring i dit liv?
Hvad skal jeg gøre for at få bedre liv?
Hvorfor finder jeg altid den forkerte?
Hvad sker der med mig lige nu og hvilke plan har universet for mig lige p.t.
Hvorfor står jeg stille og ikke kan komme videre
Hvad er årsagen for mine blokeringer?
Hvad er jeg bange for?
Hvordan kan jeg bruge mit potentiale bedst?
Hvornår får jeg mine drømme opfyldt?
Hvordan bliver jeg den bedste rådgiver for mine klienter?
Hvordan kan jeg lette folks rejse?
Hvordan kan jeg ændre folks skæbne?
Hvordan kan jeg forberede mine børn til en god fremtid? 
Og meget mere..

Dine tal er din sjæls sprog & DNA, 
lad os sammen finde ud af 

hvad dine tal betyder for dig..



NEW AGE NUMEROLOGI er en helt ny måde at se numerologi på, 
til jer der brænder for terapi og har en større interesse for at hjælpe 
andre, der er faret vild i livet, ved at vejlede ud fra hvad der står i tallene. 

NEW AGE NUMEROLOGI vil tage dig på en rejse, du aldrig før har 
set i Danmark og vil skabe endnu større indsigt i verden med numerologi 
på et helt nyt plan. 

NEW AGE NUMEROLOGI fokuserer på nuværende liv og specialiserer 
sig i læsning af folks rejser gennem livet. Tallenes kraftfulde værdier vil 
guide terapeuten til at åbne hemmelige døre og til at belyse de forskellige 
udfordringer man oplever igennem livet. 

NEW AGE NUMEROLOGI har rødder tilbage til den Kabbalistiske-
Numerologi som arbejder med både tal og det hebraiske alfabet og som 
søger at afsløre Sjælens DNA og tidligere liv. Men dette kursus er mere 
velegnet til danske terapeuter, som kun vil arbejde med tal. 
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Intensiv kursus indenfor Kabbalistisk Numerologi

Vi vil gerne invitere dig til vores første 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.   

 

Vores synlige verden (1%)
NEW AGE Numerologi

Vores skjulte verden 99%
Sjælens DNA Numerologi
Kabbalistisk Numerologi

NEW AGE NUMEROLOGI fokuserer på nuværende liv (vores synlige verden af 1%)

Kabbalistisk numerologi / Sjælens DNA numerologi (vores skjulte verden af 99%)- 

Kabbalistisk numerologi er et holistisk tal-sprog baseret på livets visdomsfilosofi 
Kabbalah. Metoden afslører sjælens rejse fra dets første liv = sjælens rod og op til 
i dag: konflikter, traumer, karmatiske handlinger, mm. Via blot fire koder åbner sig et 
giganisk puslespil af utallige brikker, som beskriver personens historik, evner, styrke 
og ulemper.

Kurset indeholder 15 møder à 3 timer.
Efter kursusforløbet vil du modtage et diplom for gennemført kursusforløb.

Tilmeld dig nu og få tilsendt vores kursusmateriale:

https://www.kab-numerologi.dk/kom-gratis/ 
Se vores kursuskalender på siden www.kab-numerologi.dk 
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