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Det fonetiske kode-system der afslører sjælens DNA
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SJÆLENS DNA
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Modul

Livets visdom del 1: Livet udenfor de 5 sanser



I tusindvis af år har Kabbalistisk numerologi givet vejledning, inspirationog hjælp til livets 

spørgsmål. Helt tilbage fra det gamle mesopotamien, afslører denne visdom nøjagtigt dine 

livsmønstre og giver dig et vindue til din egen sjæl via lyd, koder og tal.   Bevæbnet med ny 

viden om dit livsformål, vil du kunne træffe bedre valg om din fremtid. Et værdifuldt åndeligt 

værktøj, og en metode der kan åbne dit liv på nye måder. Uanset om man søger åndelig 

visdom,at bryde igennem kreative blokke, løse forholdsspørgsmål eller styrke løsningen på 

livets mange problemer, gør visdom af lyd og tal udfordringerne lettere.

INDHOLD:

Modul 1: Livets Visdom 1: 
Livet udenfor de 5 sanser

 
Lær om den skjulte verden

Lær at kanalisere via din egen visdom
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Vores kurser inviterer dig til at genkende, afsløre, samt bruge stærke redskaber 
som allerede eksisterer i dig: mod, tillid, bestemmelse, passion, viljen til at 
vokse, til at give, til at leve livet fuldt ud og til at finde den rigtige vej for dit 
eget bedste.

Vores kurser er ikke designet for at ændre dig, de er designet for at lære dig at 
være den du er.

Jo dybere du vil lære om dig selv, og det store hjul der får dig i bevægelse, hvad 
dit potentiale er, hvad du elsker eller hvad du flygter fra, jo mere du vil lære om 
din eksistens jo nemmere vil det være for dig at blive tilfreds og opfylde dine 
drømme.

Vi er klar over at kilden til vores lykke ikke skal findes i materialistiske ting samt 
opsparing af en formue, den ligger i den transformation vi går igennem i livet 
som den person vi er og bliver til. Det eneste element i vores liv som altid er med 
os er vores personlighed.

Det er oplagt at i alle os er der en stærkt sult for noget dybere, mere stabilt og 
mere defineret. I hver eneste person gemmer der sig en intern anerkendelse 
som siger at lige meget hvor vi er nået til er der altid plads for et ekstra trin til tak-
nemlighed, lykke og sucess.

Kurser i Kabbalistisk numerologi er en livsændring. Disse kurser præsenterer  
en ny måde for dig at se og forstå verdenen på, og en sikker måde til at forbedre 
dit eget liv.

Vi inviterer dig hermed til at finde dit komplette dig, for at leve fuldt ud via de 
stærkeste skjulte hemmeligheder af Kabbalistiske numerologi, via kropssprog og 
det hebraiske alfabets kosmiske styrke.

Kom og lær et nyt sprog af tal og koder som vil give dig mulighed for et liv som 
du selv vil designe det!

DANSK INSTITUT FOR KABBALISTISK NUMEROLOGI 
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OM UNDERVISEREN, ANAT SHAFIR
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Anat Shafir er uddannet Kabbalistisk numerolog fra Israel hvor hun også har sine rødder.  Anat 
er også uddannet i flere kabbalistiske terapier der omhandler metoden Biorgonomy, Sjœlens 
teknologi, Recall Healing og kanalisering via de jødiske ældgammle hellige bøger. Anat underviser 
på alle hold.

“Intet menneske går uberørt gennem livet. Vi er alle mærket og påvirket på både godt og ondt i 
vores liv, vores fortid, oplevelser, mennesker omkring os og meget andet. Det som er og har været 
godt, styrker og opløfter os og på samme måde nedbryder og blokerer negative oplevelser og 
hændelser os. Ubearbejdet kommer disse negative blokeringer meget nemt til at styre dele af vores 
tilværelse. Vi får det dårligt psykisk, fysisk, åndeligt, og ofte kan vi ikke forklare eller forstå hvorfor vi 
har det som vi har det. For det som har forårsaget vores blokeringer kan vi sjældent se. Vi skyder 
skylden på partneren, venner, familie, arbejde, for at vi har det som vi har det nu, og forstår ikke at 
det er vores indre blokeringer, der er årsagen.

Med Kabbalah kan du få hjælp til at gå tilbage til de virkelige årsager til at du føler og har det som 
du har det. Vi fører dig ad en genvej til årsagerne. I en samtale der er designet til IKKE at tale til dit 
intellekt, men til dit indre selv, sætter du selv ord på din egen smertes årsag. Ved at gå udenom og 
bagom vores intellekts og vores sansers filter er det nemlig muligt både at finde dine blokeringer og 
at give dig redskaber og vejledning til at reducere eller fjerne deres indflydelse i dit liv.” 
Citat af Anat Shafir

“Jeg startede på nummerologiuddannelsen fordi jeg så en mulighed for at lære mere om mennesker 
og om mig selv. For at blive klogere på, hvem jeg er som menneske og måske få chancen for senere 
at kunne hjælpe klienter med min viden. Jeg faldt især for kabbalistisk numerologi, fordi man her, 
ikke går ind for at ændre navn, men i stedet finde frem til, hvorfor man har fået netop dét navn, man 
har, og dermed finde frem til, hvad det er, man skal lære i sit liv. Derved føler jeg, man får nemmere 
ved at forstå hele sin livssituation og vokse som sjæl og menneske. At jeg er startet på uddannelsen 
har gjort, at jeg tænker mere over de situationer, jeg kommer ud for i mit liv. Især hvis jeg ofte havner 
i samme situation/mønster. Før ville jeg måske forsøge at glide lidt af på tingene, men nu forsøger jeg 
at tage fat i selve emnet og se på, hvad det er, jeg skal have lært og arbejdet med, så det ikke bliver 
ved med at forfølge mig. Selvindsigt og udvikling er nøgleordene for mig.”

Af Heidi Mikkelsen

“Da jeg i sin tid så et opslag for kabbalistisk numerologi vidste jeg, at jeg skulle deltage. Jeg anede 
for så vidt intet om det – men tiltrœkningskraften var stor lige fra begyndelse af. Det skulle vise sig 
at vœre en helt unik rejse, og Kabbalistik nummerologi har åbnet mange hemmelige døre til en 
forståelse af denne verden og mig selv jeg ikke ville kunne finde andre steder.  Når man først 
påbegynder rejsen ind i denne verden af œldgamle visdom,  er der ingen vej tilbage. Man skal dog 
vœre forberedt på at kigge dybt i sig selv og vœre klar på at Kabbalistisk numerologi i den grad også 
handler om at forstå sig selv og ens liv– først der kan man begynde at hjœlpe andre.  Allerede efter 
første modul har jeg fået en dybere indsigt i at forstå sammenhœngen mellem livet (os mennesker 
iblandt) og vores sammenspil med universet.”

Af Karolina Mohr

Vores elever fortæller:



Vi inviterer jer hermed på en rejse til det ukendte, til det uhørte, til det uforståelige men absolut eksisterende. 

En rejse til verdens dybeste hemmeligheder. 

Livets Visdom i følge KABBALAH

Vores virkelighed og verden (toppen af isbjerget) svarer kun til 1 % af vores egentlige bevidsthed. 

De sidste 99 % gemmer sig dybt i underbevidstheden (isbjerget under overfladen).

Vi er resultatet af utallige lag som er samlet gennem de mange liv vi har haft, men vores hjerne er kun i stand 

til at forstå den synlige og mærkbare del, nemlig toppen af isbjerget.

Ved at studere Livets Visdom og koderne bag den kabbalistiske numerologi, Sjælens teknologi og Biorgonomi

åbner vi muligheden for at afsløre denne skjulte verden og hjælpe med;

• At kigge i rødderne af hver sjæl for at kunne forstå årsagen bag hvert liv.

• At give mening bag blokeringer, smerte og ubehag.

• At forstå folks relationer, brud og andre ”betalinger” mellem sjæle.

• At forstå folks karma kontra deres livs formål i nuværende liv.

• At guide folk efter deres sjæls ønske mht. job og andre aktiviteter.

Kabbalistisk terapi åbner op for uendelige muligheder for enhver terapeut eller healer. Det hele foregår 

gennem en speciel kanaliseringsmetode, som bliver lært og udvikler sig mere og mere gennem hvert modul.

Undervisning i kabbalistisk terapi er velegnet modne og stabile folk som er parate til at lære vejen til de 

manglende 99 % trin for trin.

VELKOMMEN TIL UNIVERSET FOR DEN KABBALISTISKE MYSTIKER 

Lær at afsløre Sjælens DNA og Sjælens Teknologi via tal og koder.

Få redskaber som er mere end 4000 år gamle, redskaber som vil give dig mulighed for præcist at se dine 

klienters liv, deres udfordringer, blokeringer, karma, samt deres livs formål og potentiale. Til disse kurser lærer 

du at kanalisere præcist og vokse til steder du aldrig har drømt du ville nå.

Livets visdom 1. kursus er det første modul på en lang rejse for visdom og bedre muligheder, både for dig selv 

og som fremtidig terapeut. Under hele forløbet vil du opdage massere aktiviteter, nye udfordringer og 

hygge med folk som tilsammen vil skabe mirakler for hinanden.

Ekstra bonus: 
(tilbydes som en del af hvert kursus, uden ekstra betaling)

Unikt kursus! Specielt velegnet til alle slags spirituelle terapeuter som mangler beskyttelse. Lær 

at nulstille dit ego ved behandlinger, lær at forstærke dig selv som terapeut så dine behandlinger 

aldrig vil påvirke dit private liv. 

Undervisning om den skjulte verden og dens energier, lær forskellen mellem skadelige energier 

og forstærkende energier.

EGO-METRI -  
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Hvert modul inkluderer forskellige 
aktiviteter som gruppestudie, fælles 

middage og en fælles weekend.

Lev Kabbalah med os:
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Modul 1: Livets Visdom/ Livet udenfor de 5 sanser

P E N S U M
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Modul 1:  Den teoretiske del af Kabbalistisk Numerologi:

1.   SKABELSEN - de forskellige skabelses-niveauer og deres reankarnation - 
      Sjælens ønske gennem livet.
2.   VORES VERDEN - den 1% illusionernes verden kontra den 99% skjult verden - 
      Vores ego kontra sjælens forbindelse til lyset.
3.   ADAM, EVA OG SLANGEN - mystikken bag historien - energierne i verden,
      Forældrenes energetiske indflydelse i børns liv.
4.   RETTELSE - Gennem rejsen - Livets formål - Navne som rettelse - sjælens
      ønske og afgørelse.
5.   BARNDOM - den negative “film” af tidligere liv - Valg af forældre, livets
      omgivelser og miljø.
6.   REGNSKAB & GÆLD MELLEM SJÆLE -  Gamle og nye betalinger mellem
      sjæle.
7.   NAVNE - Den spirituelle mekanisme af navne  - navne fra en afdød - Flere
      navne - manipulation ved navneskift.
8.   KÆRLIGHED - som frekvens - som rettelse og betaling - Kærlighed ved 
      første blik - Kærlighed fra egoet kontra fra sjælen. 
9.   ENERGIER - Energier omkring os hele døgnet - Den 2. Dimenssion -
      Svage tidspunkter og deres energier
10. KOSMISK ENERGI - at afsløre energierne gennem farverne - kanalisering
      via farver - Folks rejse gennem livene under forskellige energier.
11. VORES BOLIG - Som afspejler vores helbred og livets tilstand - hvert rum og 
      hver sin energi.
12. Transformation mellem sjæle.
13. Reinkernation teori - sjælenes cirkler
14. Healende fødevarer.
15. 

  

Vi afslutter med en weekend i Kbh - 3 dage med debat og hygge som 
      Kabbalistisk mystiker. 

...At se folks rejser fra tidligere liv og op til næste liv 
     på blot få minutter..
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Modul 1: Livets Visdom/ Livet udenfor de 5 sanser - Kursusvilkår

Livets Visdom 1. kursus er et forberedelseskursus til en rejse der kombinerer 2 meget forskellige evner: 

              At afsløre den skjulte verden af vores liv via kanalisering og spirituel åbning. 
              At bruge tal som sprog og guideline. 

Kabbalahs visdom er en rejse der har eksisteret i verden i gennem 4000 år. Før i tiden var der kun få der 
fik adgang til denne visdom. Gennem menneskets udvikling blev Kabbalahs visdom i mange år forbeholdt 
kun jøderne, og ikke bare alle jøder, kun til de vise og ældre af dem. Første gang der skete en ændring i 
dette tiltag, var for ca. 70 år siden hvor de moderne kabbalistiske kunne indse at mange ikke-jøder trængte 
til den samme rejse for at vokse spirituelt og for at skabe en kontakt med skaberen. 

I dag henviser Kabbalahs visdom til enhver person i verden uanset hvem. Det er vigtigt at understrege at 
Kabbalah er over enhver religion og ser verden med komplet andre øjne. For at kunne forstå Kabbalah, er 
det vigtigt for enhver studerende at være fri for religiøse fordomme. 
Kabbalah præsenterer et af de stærkeste redskaber der findes i vores univers. Det kræver stort ansvar at 
lære de små hemmeligheder i vores verden, men samtidig kræver det at lære at bruge dem rigtigt og 
retfærdigt. I disse Kabbalistiske kurser åbnes flere nye sanser som kommer til at være nyt for jer. 

Personlig udvikling: 

Disse kurser tager hensyn til jeres udvikling og jeres tempo, derfor bliver de delt op i flere moduler og i 
hvert modul fører de hver person fra en eksistens til en anden. Der kombineres flere teknikker og metoder 
som er unikke og enestående kun for Kabbalah-universet. I hvert modul åbner der sig flere nye vinduer. 
Som nævnt i starten er denne visdom ikke egnet til alle mennesker. Du skal være moden, stabil og have 
stor vilje til at følge gruppens niveau. Husk at de andre er afhængige af dig ligesom du er af dem. 
Du bliver personligt guidet under hele forløbet, svære emner eller udfordringer vil blive besvaret så længe du 
kommunikerer med din underviser. Bedre at stille for mange spørgsmål end at være tilbage med uopklarede 
emner. Vi er her for dig og for din succes. 

Vi har opdelt modulerne sådan, at der vil være pauser mellem hvert modul/niveau.
Er du gået glip af undervisning? Så har du mulighed for at deltage på andre hold, med en aftale. Dit hold 
fremlægger emnet efter hver undervisning, og der kan du også følge med. Hver studerende sender et referat 
efter hvert emne som du her også evt. kan læse igennem og samle ideer fra. 
I slutningen af hvert modul er der en eksamen der skal bestås. Du får et diplom efterfulgt med en dialog med 
din underviser omkring det næste niveau. I værre tilfælde hvis det viser sig, at du ikke passer ind og bliver 
vurderet ikke-egnet, vil du ikke kunne fortsætte på holdet. 

Betaling af hvert modul sker max. 1 uge før hvert modul og kan ikke refunderes. Du kan fortryde din tilmelding 
til kursus senest 2 uger før kursusstart.

Du kan, med tilladelse fra din underviser, gentage modul 1 igen ved nœste opstart. (Der vil vœre et gebyr på 
500kr). Der er kun mulighed for at gentage kurset 1 gang, dernœst skal der gå 2 år før du må tilmelde dig igen. 
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EKSEMPEL PÅ EN UDFØRT OPGAVE NIVEAU 1
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Opgaven:

Hugo (25 år gammel) er barn nr. 4 i sin familie. Da moderen var gravid med ham døde hans far (som 50 
årig) af hjertestop og moderen besluttede sig for at opkalde sit nyfødte barn efter faderen. Bemærk deres 
alder. Vi ved at første symptom viser sig når man opnår halvdelen af alderen af den der blev ramt.

Beskriv Hugo med alt hvad du har lært.

Svar:

Hugo, nu 25 år, blev født som det fjerde barn i familien. Mens hans mor er gravid, dør hans far 50 år 
gammel af hjertestop. Hugo opkaldes efter sin far.
Hugo er nu 25 år, og det er halvdelen af faderens alder da han døde. Idet Hugo er opkaldt efter sin afdøde 
far, vil de være skæbneforbundet og Hugo vil have nogle af de samme oplevelser som faderen, bare i 
mildere grad. Derfor er det nu meget sandsynligt, at Hugo vil opleve noget med hjertet i denne alder. Det 
kan godt være en sygdom i hjertet – altså fysisk, men det kan også godt være f.eks. ulykkelig kærlighed. 
Eller en stor sorg – altså psykisk med hjertet. 
Selve Hugos navn, består først af Hei, det refererer til hvordan han sluttede sit tidligere liv. Hei har en 
barnlig energi, som er nysgerrig og smilende, står ved sine meninger, og balanceret i sine følelser. 
Hei i sin plusenergi står for skabelse. At gøre noget virkeligt. Samt beskyttelse mod dårlig energi. Men 
idet Hugos far dør, mens moderen stadig er gravid med Hugo, vil Hugo være blevet påvirket af moderens 
sorg og ubalancen i hendes følelser, derfor kan det godt være, at Hugo i starten af sit liv, har været mere i 
minusenergien, hvor Hei står for at være for følsom, og let at manipulere.
De næste 3 bogstaver er feminine i deres energi. Den feminine energi er fyldt med følsomhed og intimitet, 
men også gråd og rastløshed. Det giver god mening at Hugos navn slet ingen maskuline bogstaver har, 
når faderen er helt fraværende i hans liv.
Det næste bogstav er Vav, som står for forbindelse. I sin plusenergi både forbindelse til jorden, men også f
orbindelse med familien. 
I den negative form, kan det være bindinger til de forkerte ting.
3. bogstav er Gimel, som i plusenergi betyder giveren. Som er hjælpsom og barmhjertig og står for styrke. 
Men i minusenergi kan have rigtig svært ved at tage imod ordre, og at fungere i et parforhold.
Sidste bogstav som refererer til næste liv er også Vav.
Hugo kan sagtens have haft et dejligt liv, hvor hans mor har fået styr på tingene og fået skabt et godt liv for 
sig selv og sin børneflok. Og Hugo kan dermed sagtens have levet det meste af sit liv i plusenergi. Det ved 
vi ikke. Men det er i hvert fald sikkert, at han vil komme ud for en oplevelse nu omkring de 25 år, fordi han 
er forbundet med sin far. 
Da faderen døde af hjertestop, vil Hugo blive ramt i hjertet. Det kan sagtens være hjertesorg i forbindelse 
med en kæreste.
Fordi Hugo er vokset op uden en far i sit liv, kan dette have skadet ham på hans givende energi – måske 
seksuelt. Det kan skabe problemer i parforholdet, især hvis Hugo er i en negativ energi, hvor han med 
Gimel i sin værktøjskasse vil have svært ved at fungere i et parforhold, især hvis partneren stiller krav. Og 
med Vav i negativ energi vil han måske få fokuseret mere på det materialistiske end på sin kæreste. 
Og parforholdet vil måske gå i stykker på dette tidspunkt. Og Hugo vil føle sit hjerte knust.
Det kan også være, han mister sin mor. Hvilket også vil bringe ham stor sorg, da de kan være særligt 
forbundet, idet han er opkaldt efter sin far – hendes store kærlighed.
Men som nummer 4 i søskendeflokken er Hugo også en person, der stabiliserer familien og tager ansvar. 
Han vil søge at finde løsninger på konflikter også tilbage i tiden. Derfor vil Hugo også have redskaberne 
til at komme videre på en god måde, hvis han får vendt energien. Han har gode egenskaber i bagagen og 
må være et stort familiemenneske. Han kan måske være den, der bringer hele sin familie i balance og 
harmoni.
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DANSK KABBALISTISK NUMEROLOGI INSTITUT

1
Modul

TILMELDNING OG BETALINGEN  

Livets visdom 1 - opstartdato: 
Vores første møde vil foregå fysisk. Vi vil aftale sammen vores næste 15 møder via Skype og/eller 
sammen (fysiske møder). På vores første møde introducerer vi hinanden, gennemgår første moduls 
program og modtager materialer. 
Stedet: præcis adresse offentliggøres senere.

26/8-2019

I dette kursus begynder du at arbejde med dit hold og alene for at knække koder via kanalisering. 
Vi afslutter med en weekend i Kbh - 3 dage debat og hygge som Kabbalistisk mystiker. 

I alt 15 emner (45 timer), + 14 gruppearbejde + en weekend i Kbh  
Totalpris: 8950,00 kr 
(Med mulighed for afdragsordning)
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Du ønskes 
et dejligt kursusforløb og en spændende ny rejse

Hjertelig Hilsen, Anat 
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