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WPROWADZENIE
Odkryj fascynujący świat numerologii! Dzięki
akredytowanemu kursowi NumeroloDy możesz stworzyć
gruntowne podstawy tej intrygującej dyscypliny, a
jednocześnie mieć dostęp do stałego wsparcia po jego
ukończeniu. Po ukończeniu kursu nie tylko będziesz miała
wiedzę, umiejętności i certyfikat, ale także otworzą się
przed Tobą wspaniałe możliwości dalszego rozkwitu!
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Zdobądź bezcenny wgląd w ludzi
wokół siebie! Wszyscy chcemy, żeby
nasze dzieci i romantyczni partnerzy
doświadczali radości, ale zrozumienie
ich motywacji może być trudne. To
szkolenie wyposaży Cię w
umiejętność, która pomoże Ci
wypełnić tę lukę - tak, aby każdy czuł
się wysłuchany i zrozumiany. Zacznij
uwalniać swój uśpiony potencjał
dzięki numerologii!

Zostań Numerologiem!

Szukasz odpowiedzi na temat
swojego miejsca w świecie, jak
wykorzystać swoje dary i dlaczego
czujesz się w określony sposób?
Numerologia pomoże Ci znaleźć
odpowiedzi! Weź udział w tym
szkoleniu, aby odkryć część siebie,
która być może do tej pory była
ukryta. Zachwyć się nową,
fascynującą wiedzą i możliwościami!
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Uwolnij swój ukryty potencjał z
NumeroloDy! Nasz akredytowany
kurs stanowi niesamowite
wprowadzenie do świata numerologii,
a na każdym kroku otrzymasz od nas
pełne wsparcie. Przygotuj się na
zdumienie - po ukończeniu kursu
czeka na Ciebie zupełnie nowy
wszechświat pełen możliwości!

Poznaj innych!Poznaj siebie!



KIM JEST DOROTA?
Przed spotkaniem numerologi ukończyłam certyfikowane kursy z
zakresu psychologii, komunikacji, rozwoju osobistego, sprzedaży i
budowania zespołów. Jestem szczęśliwą żoną, mamą dwóch nastolatków
i… szczęściarą, która zrozumiała już swoje talenty, dary…miejsce i rolę w
naszym świecie. 

Jestem certyfikowanym numerologiem & nauczycielem numerologii.

Fascynuje mnie wszechstronność i precyzja numerologii. Ciągle
poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Moim
zadaniem jest stać przy Tobie, Twoim związku, rodzinie, firmie, kiedy
poszukujesz możliwości do rozwinięcia swoich skrzydeł.

Dziś już wiem i mam pewność, że proces ten rozpoczyna się poprzez
odkrywanie samego siebie. Większe rozumienie samych siebie a
następnie otaczających nas osób, okoliczności prowadzi nas na kolejne
poziomy rozwoju. I właśnie do tego wykorzystuję m.in. moc numerologii!
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DLACZEGO WARTO?
Uczestnicząc w kursie numerologii, możesz zyskać
wewnętrzny spokój i siłę do podejmowania działań
zgodnych z kierunkiem Twojego serca. Dostarczy Ci
również niezawodnych narzędzi do pracy nad sobą, w
rodzinie i w świecie zewnętrznym; pewności siebie podczas
odczytywania liczb; bezpieczeństwa i profesjonalizmu w
kontaktach z innymi; wsparcia na drodze uczenia się przez
całe życie! Otrzymasz też roczne bezpłatne członkostwo w
Międzynarodowym Stowarzyszeniu Numerologów oraz
materiały, dzięki którym będziesz mogła ugruntowywać
wiedzę oraz kontynuować numerologię samodzielnie!
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Odkrywania fascynującego świata liczb! Odkrywania ich mocy i znaczenia.
Badania portretu psychologicznego, jaki oferuje każda wibracja liczbowa, 
 różnych rodzajów obliczeń, rozszyfrowywania metod numerologicznych
różnych kultur - to wszystko czeka na odkrycie. Nauczysz się odczytywania,
w jaki sposób ten zbiór znaków może zaoferować wgląd w nasze życie - a
następnie zaufanie temu, co w nich widzisz!

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?
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Rozbudzisz swojego wewnętrznego numerologa! Mając do dyspozycji
potężne systemy i odrobinę praktyki, możesz wydobyć z siebie to, co
najlepsze. Popracujesz nad wyostrzeniem swojej intuicji i otworzysz drzwi
do głębszego zrozumienia poprzez obserwację liczb wokół nas. Zatem
rozpocznij swoją nową, ekscytującą drogę do samopoznania!

Odkrywania głębi osobowości i tego, jak wykorzystać jej ukryty potencjał!
Numerologia może pomóc Ci odkryć tajemnice, które kryją się w Twoim
wnętrzu, i jest świetnym sposobem na połączenie intuicji i intelektu w
indywidualnym odkrywaniu siebie. Otwórz się na to egzystencjalne
podejście, abyś mogła wzmocnić swoją synchronizację ze swoim wyższym
"Ja" w celu osiągnięcia większego spełnienia tu i teraz!



Systemy numerologiczne.
Święta geometria.
Athenor.
Drzewo Życia / Kabała (ogólne informacje).
Liczby i matematyka (magia liczb).
Bryły Platońskie.
I Ching.
Mandale; kolory i liczby.
Liczby z imion.
Brakujące liczby z imion.
Liczby powtarzające się w imionach.
Liczby Osobowości.
Liczby Duszy.
Liczby Karmiczne (nie w rozumieniu “długów karmicznych”).
Liczby Roku Osobistego.
Sporządzanie Portretu Numerologicznego.

PORUSZYMY TEMATY:
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Geneza
Atrybuty
Rok, Miesiąc, Dzień

Święta geometria
Transformacja Liczb
Gematria (Lekcje z przeszłości)

Liczba i Samorozwój
Zwiedzanie starożytnych systemów (z otwartym umysłem)
Refleksja nad osobistymi symbolami

MODUŁ 1 – Liczba jako nauczyciel

MODUŁ 2 – Manifestowanie mądrości

MODUŁ 3 – Przekraczanie Intelektu

MODUŁY SZKOLENIA:
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Szkolenie trwa 12 dni 
Odbywa się w 12stu ok. 3.5h
sesjach prowadzonych NA ŻYWO
on-line

KIEDY ZACZYNAMY?

Kurs prowadzony jest na żywo w
formie sesji on-line
Składa się z 3 modułów
omawiających 9 sekcji,
podejmujących ponad 16 tematów
Najbliższa edycja odbędzie się w
języku POLSKIM
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Finalna data rozpoczęcia zostanie
podana uczetnikom, którzy zapisali
sie na listę. Możesz zarezerwować
swoje miejsce wchodząc na stronę:
https://numerolody.com/rezerwacja1

ILE TRWA?JAK WYGLĄDA TEN KURS?

https://numerolody.com/rezerwacja1


Rezerwacja: numerolody.com/rezerwacja1

Masz pytania? dorota@numerolody.com

ZAREZERWUJ
SWOJE MIEJSCE
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Czy jesteś gotowa, aby odkryć tajemnice liczb i precyzyjniej
ukierunkować swoje życie? Dołącz do naszego szkolenia
numerologicznego już dziś. Dzięki tej wyjątkowej możliwości
możesz zyskać wgląd w siebie i innych, budując jednocześnie
karierę certyfikowanego numerologa. Weź udział w tej
niesamowitej podróży - zarezerwuj swoje miejsce :)

https://numerolody.com/rezerwacja1
mailto:dorota@numerolody.com

