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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. Afslutningshygge - modtagelse af diplom for gennemført kursusforløb.
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Den teoretiske del af Kabbalistisk Numerologi (PENSUM):
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Modul 1: Livets Visdom 1/ Livet udenfor de 5 sanser

Vælg dit hold:
Dag-/ Aftenkursus (København)
Vælg i mellem:
Dagskursus tirsdag kl. 10.00 (hver anden uge)
Aftenskursus onsdag kl. 17.00 (hver anden uge)

Vær med hvor end du er - Skype hold
Online kursus afholdes hovedsageligt via Skype,
det vil dog være nødvendigt med enkelte fysiske
møder i gruppen - alt efter hvor man bor.
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VISDOM
LIVETS VISDOM 1 - KURSUS

Kanaliseringskursus - Baseret på Kabbalah

Opstartdatoer, priser, tilmeldingsblanketter mm. findes på vores
hjemmeside: www.kab-numerologi.dk

Dansk Institut for Kabbalistisk Numerologi / DKNI ApS CVR. 39387557
Email: kabnum@gmail.com / Tlf. 28 40 77 47 / www.kab-numerologi.dk

Følg os på facebook:
Kabbalistisk numerologi dk
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Kanaliseringskursus - Baseret på Kabbalah

Lær at åbne en dør til din visdom
Den store hemmlighed ved kanalisering handler ikke om en bestemt evne,
om et særligt talent eller lignende. Det handler om en speciel Kabbalah (=accept).
At kanalisere betyder at åbne en dør til vores gamle visdom. Vores data
som er samlet i gennem mange liv vi har haft, vores erfaringer, konklutioner,
og alt andet der blev skjult for os da vi blev født i nuværende liv.

Kanalisering kursus samt
forberedelseskursus til:

Forstil dig en mulighed hvor gammelt data kan læses igen.

- New Age Numerologi
- Kabbalistisk numerologi
- Sjælens DNA
- Biorgonomi
- Recall Healing
- Bio-numerologi

For at kunne åbne det, skal vi lære at skjule ego
Det lyder måske simpelt men sådan er det bestemt ikke. Ego er forbindelsen til
det fysiske jeg. Livet har lært os at være stærke, at kæmpe for sager, at vinde
ved at gøre det bedre end andre og alt igennem det fysiske jeg (ego).

Mere end bare et kursus – Livets Visdom 1 er et stœrkt spirituelt og
selvudviklings-redskab, en sjælrejse som åbner passagen til vore egen visdom
bag vores 5 sanser.
Dette kursus tillader vores egen gamle visdom at kommunikere med os, og
senere vil den guide os i vores liv og vores sessioner med de præcise svar.

Her handler det om en helt anden vej. En ukendt vej som kræver ny tankegang.
Du kommer til at adskille dig fra det fysiske dig, og du vil forstå at denne del
er yderst vigtigt når du ikke arbejder via din visdom.

Få et redskab for livet
Stort set får du en ny forståelse om den skjulte verden. Dette vil beskytte
dig gennem ny lysenergi. Du vil tiltrække en ny måde for selv at styre dit skæbne
og dine næste handlinger. Du vil også lære at undgå unødvendige udfordringer
ved at kunne se dem før de kommer, og aller mest, for at få meget mere ro og
mere balance i sindet.

Kurset samler alle de nødvendige emner fra Kabbalah visdom der fokuserer på
menneskenes adfærd og relationer, men som også fungerer som koder for at
åbne vore kanaler.

Foran de andre vil det virke som du har fået nye evner, specielt hvis du vælger
at blive behandler. Folk vil tale om dig og om dine nye evner, på denne måde
vil du åbne en ny dør og bygge din ny kundekreds.
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I alt 15 gange 3 timers teori + 14 timers praktik.
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Arbejdet foregår i en gruppe og alene både
skriftligt og muntligt.

NSK KABBAL

Hele forløbet inkluderer 15 lektioner som også skal praktiseres i gruppen. Hver
lektion åbner en ny dør til vores høje krypteret visdom som blev skjult for os
gennem livene. Man kan lære det til eget brug, men også som forberedelseskursus til ethvert Kabbalistisk kursusforløb.

Følg os på facebook:
Kabbalistisk numerologi dk

Hvem kan lære Livets Visdom?
Alle jer med interesse for at vide mere. Jer der brænder for at hjælpe andre der
er faret vildt i livet, der sidder i mørket og venter på lysenergi som vil åbne
døren til helbredelse, lykke og held mm. i vores liv.
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