
 

 
 

     numerológiA ii.  
/ KURZ  pokračovanie / 

 

Kurz NUMEROLÓGIA 1 – základy a NUMEROLÓGIA 2 

Numerológia 1 je pre začiatočníkov a 2 je pre tých, ktorí už vedia začiatok. 

Numerológia 1 - Základy / obsah školenia/  
- Základné vybrácie čísel a ich vlastnosti, energia čísla, vplyv na dátum narodenia  
- Karmické čísla, stará a nová generácia Zeme, výnimočné číselné vibrácie 
- Životné číslo - výpočet, vplyv na život, danosti, schopnosti  a riziká 
- Numerologická mriežka - jednotlivé číselné roviny, chýbajúce a viacnásobné čísla - vplyv na schopnosti človeka 
- Osobný vibračný rok - vplyv na aktuálny rok, v ktorom sa nachádzate 

Tento kurz je vhodný pre úplných začiatočníkov ale aj pre tých, ktorí už o numerológii čítali alebo aj skúšali pracovať s 
knihou, my sa budeme venovať praxi - použitie numerológie na dátum narodenia, ako sa to prejavuje v charaktere človeka, 
na jeho myslení a na jeho činoch. všetko čo sa naučíte, budete vedieť využiť pre seba aj pre svojich blízkych. 
 
Numerológia 2 - / obsah školenia/  

- Osobný vibračný rok - rozšírenie informácií, práca s ORV- minulosť a budúcnosť života, riziká a výhody 
- Význam čísel na jednotlivé roky života - karmické roky 
 - Životná cesta z dátumu narodenia - Karmické trojuholníky  /význam, vplyv, riziká a výhody 
- Ako využiť jednotlivé obdobia na rozvoj, najsilnejšie roky, upozornenia a varovania, úlohy a možnosti roka 
- Špeciálne použitia numerológie 

Tento kurz je pokračovaním a dotvára celok, s ktorým si už budete vedieť pomáhať v ktorejkoľvek časti života, budete 
rozumieť tomu čo sa vám deje a prečo sa vám to deje. Určite vás to naučí vnímať signály zmien a nových možností života.  
 
Kurzy robím tak, že ho môže absolvovať ktokoľvek, či už niečo o tom vie alebo nie. Použiteľný je aj v práci aj osobnom 
živote /vzťahoch– podnikanie, obchod, riadenie ľudí, manažment, práca v kolektíve, pedagogika, a množstvo iných možností 
použitia. Všetku teóriu sa učíte hneď na praxi a môžete ju používať kdekoľvek. 
 

Lektor :       Slavka Peško – alternatívna liečba, astromedicína, astropsychológia 
Osobná a vzťahová terapia, osobný koučing, poradenstvo pre firmy a podnikateľov, 
efektívne výberové konania Riešenie mimosúdnych sporov a poradenstvo    

Termín :  13. – 14. septembra 2019  
         Piatok  10:00- 17.30 hod. / sobota 9.00 – 14.00 hod. 

Cena :   75 €   platba v hotovosti 
 

Miesto:   Kancelária A.D.E.N. 
ul. ČSA 12- oproti Luxu, BANSKÁ BYSTRICA  

 

        V cene je zahrnutý manuál, občerstvenie a pitný režim.     
V prípade otázok a objednania na kurz ma kontaktujte e-mailom. 

 

2bosorky@gmail.com 


