
1

NUMEROLOGIST PRO
CERTIFICATE EDUCATION

ved

Estel & Johannes Ehvass

UNDERVISNINGS CURRICULUM



2

NUMEROLOGIST PRO CERTIFICATE EDUCATION
UNDERVISNINGS CURRICULUM 2019

Copyright © 2019 NUMEROLOGIST PRO

Ingen dele af denne bog må kopieres, reproduceres eller transmitteres i 
nogen form, om det så er elektronisk, fotokopi, optagelse eller i en hvilken 
som helst anden form, uden en skriftlig, dateret og underskrevet tilladelse 
fra forfatterne.

Dette er en introduktion og en oversigt over uddannelsen til numerolog, 
der viser de mest dybdegående teknikker og metoder, der findes indenfor 
numerologien.



3

NUMEROLOGIST PRO CERTIFICATE EDUCATION
UNDERVISNINGS CURRICULUM 2019

Ved
Estel & Johannes Ehvass

BLIV CERTIFICERET NUMEROLOG



4

Hvorfor tage en numerologi uddannelse?

Kære numerologi interesserede!

Numerologi er et felt i rivende udvikling - og der er mange grunde til at det 
er attraktivt at tage en numerologi uddannelse.

 � Du kan være selvstændig som numerolog og tjene gode penge på 
din eftertragtede numerologiske viden

 � Du kan benytte numerologien som et supplement til de værktøjer du 
allerede har som fx behandler, terapeut eller coach

 � Du kan forstå mere om din egen livsmission gennem numerologien 
og kan hjælpe dine kunder til det  samme

 � Du kan hjælpe virksomheder til at forstå deres formål og facilitere 
større økonomisk indtjening gennem virksomhedsnumeroskoper, 
udgivelsesdatoer for produkter m.m.

 � Du kan være med til at udbrede de positive effekter af numerologisk 
vibrationsskifte, såsom mere glæde, inspiration, indre ro, kærlighed 
og følelse af overflod i livet

 � Du vil få en dyb numerologisk indsigt i menneskers bevæggrunde, 
motivationer, ønsker, følelser, tankemønstre og aspirationer

 � Du kan forudse energierne for ting der sker på et globalt plan, på et 
personligt plan m.m.

 � Du vil få en højere bevidsthed, styrke din intuition og se livet i et nyt 
og dybere perspektiv

 � Du får en dyb indsigt i de universelle, numerologiske arketyper, som 
er repræsenteret ved tallene og deres samspil
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BASIS 
UDDANNELSES 

MODULER
På basis modulerne lærer du den grundlæggende viden man normalt 
har krævet at en numerolog skal have. 

Du lærer at tolke de medfødte essenstal, at tolke navne numeroskoper, 
at give nye numeroskoper, og kende den grundlæggende, hellige geo-
metri bag numeroskopet samt de overleverede betydninger af tallene.
Du lærer at aflæse skæbnerytmer, årstalsrækker og karmiske relatio-
ner.
Du lærer at give dyrenumeroskoper, business numeroskoper og 
numerologisk markedsføring.
Du kan tolke energierne i dage, måneder og år, og forudse vigtige frem-
tidsbegivenheder i det personlige liv samt i de globale strømninger.

På master modulerne lærer du derudover den mere avancerede viden 
om bl.a. undernumeroskoper.
Du får resultaterne af vores statistiske research i numerologi, og lærer at 
tolke multidimensionelt, hvor du kigger på mange lag af numeroskopet 
samtidigt.
Du lærer den avancerede hellige geometri og matematik bag 
numerologiens metoder, som ikke er blevet afkodet før.
Du lærer om numerologiens hemmeligholdte kilder og indflydelser, og 
ikke mindst lærer du vores metode til at afkode tallene op til 99 , så du 
kan ”tale tallenes sprog” - og dermed selv forstå hvorfor tallene beskri-
ves som de gør, i den overleverede tradition.
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MODUL 1 
Intro & tallene 

1-9

NUMEROLOGIST PRO

I dette modul lærer du grundstenene i numerologi.

VIDEO: INTRO TIL NUMEROLOGI

 � Bogstavernes talværdier (det åndssproglige alfabet)
 � Hvordan numerologien virker og kan støtte din personlige udvik-

ling
 � Navneudrensningsfasen
 � Måder at forhøje sin vibration



VIDEO: GRUNDVIBRATIONERNE 1-9

 � Tallene 1-9 og deres planeter
 � Grundvibrationerne 1-9: Masker, skygger, udfordringer, poten-

tialer, personlighed og sjæl, parforhold, relationer, karriereveje, 
værdier, sundhed, kost og motion m.m.

E-BØGER

 � Numeroskop Guide
 � De 9 grundsten
 � Navneudrensningsfasen

MEDITATIONER

 � Musik meditationer der styrker din intuition om grundtallene

EFTER DETTE MODUL VIL DU

 � Forstå numerologiens dybde
 � Forstå numeroskopets opbygning, postioner og livsområder
 � Forstå tallene 1-9 som er GRUNDARKETYPERNE som hele 

numerologien bygger på
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HVORFOR LÆRE NUMEROLOGI?

DYBDE OG MYSTIK

Numerologien er en oldgammel, spirituel og esoterisk videnskab, som 
er dybt forbundet med arketyper, dybdepsykologi og vibrationslære. 
Den ægte numerologi er en af de dybeste spirituelle visdomssystemer 
der findes, og er noget der virkelig kan åbne dine øjne for skjulte dimen-
sioner, og give dig redskaber til at ”gå ind” bag virkeligheden.

FRED, BALANCE OG INDRE RO

Med et harmonisk numeroskop kan du leve livet fra et ståsted af indre 
ro, fred og psykisk balance. Som certificeret numerolog kan du hjælpe 
andre til at opnå det samme.

Når du lærer at forstå tallenes flow, ved du hvornår det er tid til at hand-
le, og hvornår det er tid til at lade tingene falde til ro. Du træner også 
din intuition gennem numerologien som værktøj. Det giver en følelse af 
ro når man får en dyb forståelse for hvordan tingene hænger sammen 
gennem vibration og tal.

VÆR EN KANAL FOR SPIRITUEL VISDOM

Mennesker elsker at få deres navne analyseret – fordi vi alle længes 
efter at forstå os selv, vores plads i universet og formålet med vores liv. 
Med den numerologiske viden bliver du en kanal for en dyb, spirituel 
visdom, som kan hjælpe andre til at se deres liv i et nyt perspektiv. At 
lære numerologi gør dig til en person med healende og livstransforme-
rende kræfter, som kommer både dig selv, og dem du møder på din 
vej, til gode.
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MODUL 2 
Numeroskopet og 

tallene 10-45

TALLENE 10-45

 � Tallene som fødselsdato, skæbnetal og i numeroskopet
 � Aflæsning af tallenes diamantopbygning
 � Hvordan talvibrationer kombinerer sig til andre tal i uendelige 

kombinationer
 � Du lærer bl.a. om tal og talkombinationerne for:

Pengeflow, international succes, berømthed, kærlighed, gode relationer, in-
tuition, karisma, talegaver, kreativitet, spiritualitet, clairvoyance, skønhed, 
kunstnerisk talent, politiker talent, transformationskraft, manipulation, fa-
miliemenneske, homoseksualitet, fertilitet, stædighed, humor, videnskabe-
lighed, akademisk viden, praktisk sans, fysisk og psykisk sygdom, autisme, 
social afstumpethed, psykopati, psykoser, depression, afhængighed, spise-
forstyrrelser, genialitet, høj og lav intelligens og meget mere.

NUMEROLOGIST PRO



14

NUMEROLOGIST PRO

 � Tutorial video: Lær at lægge numeroskop cases i Numerologist 
Pro

E-BØGER

 � Tallene 10-45

ONLINE QUIZES

 � Tests der hjælper dig til at indlære tallenes betydning

EFTER DETTE MODUL VIL DU

 � Kunne lægge numeroskoper op i Numerologist PRO
 � Forstå hvordan alle sammensatte tal er opbygget af grundtallene 

1-9 og 0
 � Kunne aflæse ethvert tals betydning uanset hvor højt tallet er
 � Forstå hvordan tallene spiller sammen og trækker positive eller 

negative kvaliteter ud af hinanden
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ET INTUITIVT OG PSYKOLOGISK VÆRKTØJ

SKAL MAN VÆRE GOD TIL TAL?

Du behøver ikke at være god til matematik for at blive numerolog!
I numerologi forstås tallene som vibrationer og arketyper, så det er et 
meget intuitivt og psykologisk fag.

Du skal dog regne med at investere tid og energi, og dig selv, i uddan-
nelsen. Men så vil du også opleve, at din indsats kommer mangedoblet 
tilbage.

Undervisningen er tilrettelagt på en systematisk måde så du trin for trin 
bygger mere og mere på din viden. I de intensive online moduler kom-
mer du alle numerologiens emner igennem. På den måde indlærer du 
den grundlæggende viden i ro og mag. Når vi mødes til live weekender-
ne går vi i dybden gennem praktiske øvelser, eksempler og personlige 
cases. Dette er den mest effektive måde at indlære numerologien på.

Det er vores mission at uddanne dig til at blive en dygtig numerolog, 
der kan gøre en stor forskel for verden.





MODUL 3 
Grundlæggende 
tolkning og cases

I dette modul lærer du at tolke tallene på de forskellige livsområder, som 
er symboliseret i numeroskopet. Fx fysisk og psykisk sundhed, økonomi og 
karriere, kommunikation, kærlighedsliv, familieliv og socialt liv. 

LÆR AT TOLKE DET HØJERE SELV

 � Intro til numeroskop tolkning
 � Navnelinjen
 � Hjertecenter og solar plexus
 � Auraerne og deres påvirkning på centrene
 � Numeroskopet og chakraerne
 � Livstema og søjle m.m.

NUMEROLOGIST PRO



VIDEO CASE STUDIES

Vi ser på numeroskop cases med kendte/historiske personligheder 
gennem tiden: Genier, autister, politikere, milliardærer, modeller, film-
stjerner, religiøse, spirituelle mestre, verdensberømte musikere og ma-
lere m.m.

NUMEROLOGIST PRO

 � Start din egen “bank” af numeroskop cases
 � Tolkningsfunktionerne i NP: Hurtig analyse, mønstergenken-

delse, chakra view, statistik funktion, maskulin/feminin balance 
m.m.

 � Lær at tolke med hjælp fra TAROTKORT der korresponderer 
med tallene

E-BØGER

 � Numeroskop tolkning

EFTER DENNE WEEKEND VIL DU

 � Forstå den dybere forskel på det højere selv, det menneskelige 
selv og det psykiske selv

 � Fortælle hvordan et menneskes liv og personlighed påvirkes af   
deres navne på alle områder af livet

 � Aflæse om et tal er positivt eller negativt (balanceret eller ubalan-
ceret) alt efter dets plads og sammenhæng i numeroskopet

 � Tolke numeroskoper på venner og familie og lægge cases op for 
kendte/historiske personer
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HVAD ER NUMEROLOGIST PRO 
SOFTWARE SYSTEM?

Numerologist PRO er et software program til numerologer, som du har 
gratis adgang til under hele uddannelsen. Astrologer har i årevis benyt-
tet software programmer til at beregne horoskoper. Men først i 2017 
skabte vi verdens første software til professionelle numerologer. Der er 
mange fordele ved at benytte Numerologist PRO:

 � Du har overblik over dine numeroskoper og kan nemt søge dem frem
 � Du kan opdage mønstre og fællestræk mellem tusindvis af 

numeroskoper
 � Du undgår regnefejl og kan altid tjekke dine udregninger efter
 � Du kan klikke på hvert tal og se dets betydning, hvilket hjælper dig i 

indlæringsprocessen
 � programmet har en lang række hjælpefunktioner som støtter dig i 

at lære at tolke numeroskoper, fx  ”hurtig tolkning” som gør dig op-
mærksom på særlige mønstre og egenskaber ved et numeroskop
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MODUL 4 LIVE 
WEEKEND 

Sjælens dybeste 
potentialer

NUMEROLOGIST PRO

Live undervisningen optages på video, og du kan også deltage online via 
video konference!
I dette modul går vi i dybden med essenstallene, som kommer af fødselsda-
toen, måneden og året, som i samspil danner skæbnetallene m.m.

I LIVE UNDERVISNINGEN VIL DU LÆRE

 � Fødselsdatoernes potentialer og udfordringer fra den 1.-31. i  en 
måned

 � Lille og store skæbnetal – vækst og livslektioner
 � Indre verdens diamanter – forholdet mellem grundvibrationen 

og månedsenergien
 � Ydre verdens diamanter – forholdet mellem grundvibration og 

årsenergien
 � Dharmalinjen – den ultimative livsudfordring og nøglen til succes 

og flow
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EFTER DENNE WEEKEND VIL DU

 � Kunne give en psykologisk profil ud fra fødselsdato, måned og år
 � Kunne afkode en persons styrker, svagheder, lektioner og  livs-

mission
 � Komme dybere med dine egne personlige tal:
 � Hvad er din personlige mission i livet?
 � Hvad er nøglen til at udleve dit livsformål?
 � Hvad er dine unikke veje til flow?
 � Hvad er dine dybeste livslektioner
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HALVANDEN TIMES SESSION INKLUDERET I UDDANNELSEN

PERSONLIG SESSION MED ESTEL

Som del af uddannelsen er inkluderet en dybdegående personlig ses-
sion med Estel af halvanden times varighed.

Opskriften på et navn der støtter dig optimalt, er at vi skruer op for 
dine unikke, medfødte egenskaber og koder til flow og manifestations-
kraft, gennem både dit nye numeroskop, samt undervibrationer og 
undernumeroskoper.

Her kommer vi ind på:

 � ESSENS OG LIVSFORMÅL
 � DET OPTIMALE NUMEROSKOP, UNDERVIBRATIONER OG 

UNDERNUMEROSKOPER
 � DINE OPTIMALE ÅRSTALSRÆKKER

Du kan modtage sessionen allerede fra tilmelding, eller vente til senere 
i forløbet, det bestemmer du selv.

Har du allerede et optimalt navn kan du bruge sessionen til at kigge 
endnu dybere ind i dine egne tal, dit Soul Blueprint, eller til en business 
session.





MODUL 5 
Numerologiske 

forecasts

NUMEROLOGIST PRO

I dette modul vil du lære at aflæse begivenhedernes gang gennem energiernes 
flow i rytmer over tid. Du kan også bruge det til at afstemme dine personlige 
tiltag, så du kan leve i større harmoni med de universelle rytmer.

DAGSVIBRATIONER

Dagsvibrationerne fortæller hvilke energier du er påvirket af dag for 
dag, time for time, gennem hele livet, og er unikke for den enkelte per-
son.

Dagsvibrationerne bruges bl.a. til at forudse udfald af interaktioner 
mellem mennesker, fx resultater for sportsbegivenheder, forretnings-
møder eller i politik.

Du kan også bruge dem til at planlægge din egen dag og finde de bed-
ste starttider for events. Ved at blive bevidst om dine dagsvibrationer 
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lærer du gradvist at kende forskel på de ”energibobler” du er påvirket 
af gennem dagen. 

DAGSESSENSER

Dagsenergierne, månedsenergierne og årsenergierne er globale, hvil-
ket vil sige at de påvirker alle mennesker. 

Du lærer at afkode en hvilken som helst dag i fortiden, nutiden eller 
fremtiden:

 � Dagens ”personlighed”
 � Dagens dybere formål
 � Dagens udadvendte/handlingsfokuserede energi
 � Dagens indadvendte/emotionelle/oplevede energi
 � Dagens ”nøgle” til succes og flow

Lær at finde super datoer

Lær at finde de bedste datoer for events såsom barnedåb, bryllup, net-
værksmøder, hussalg og køb, tekniske begivenheder såsom raketop-
sendelse, udgivelse af bog, musik, film etc.

MÅNEDENS OG ÅRETS ENERGI

 � Sådan afkoder du de globale energier for en måned
 � Sådan afkoder du de globale energier for et år
 � Cases: Vi kigger eksempelvis på året 1939 og anden verdenskrig, 

året 1968 og hippiebevægelsen, samt de nære og fremtidige år

MATERIALE

 � Mix af video, lydfiler, beregningsformler, e-bog og tools
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NUMEROLOGIST PRO:

 � Dagsessens toolet 
 � Beregning af dagsvibrationer
 � Kalender tool

EFTER DETTE MODUL VIL DU

 � Kunne udregne og tolke dagvibrationer både i hånden og i NP
 � Kunne aflæse globale års- , måneds-, og dagsenergier
 � Kunne lave numerologiske resultat forecasts af fx tenniskampe, 

skakturneringer, forretningsmøder m.m.
 � Vide hvordan du kan planlægge din dag i harmoni med dine 

dagsvibrationer 





MODUL 6 
Skæbnerytmer og 

karmiske forbindelser

NUMEROLOGIST PRO

I dette modul kommer du dybt ned i de matematiske love der ligger bagom 
virkeligheden og styrer livets gang gennem energiernes flow. Vi kommer ind 
på vortexmatematik, livscyklussen og karmaen gennem livet for den enkel-
te. Vi kommer også i dybden med emnet karmiske relationer.

VIDEO 1 

 � Skæbnerytmer og vortexmatematik
 � Reinkarnationscyklusser og sjælens rejse
 � Livscyklusserne for de forskellige skæbnerytmer



VIDEO 2

 � I dybden med karmiske relationer
 � De 6 typer af karmiske forbindelser
 � Hvordan man ”transformerer karmaen” i en karmisk relation
 � Nøglen til at forstå den karmiske relations dybeste lektioner

VIDEO 3 

Trin for trin beregning af skæbnerytmer

NUMEROLOGIST PRO

Vi lærer at bruge Numerologist PRO softwaren til at udregne skæbne-
rytmer og karmiske forbindelser, (samt at udregne det i hånden)

EBOG

Skæbnerytmer og karmiske forbindelser

KARMISKE FORBINDELSER

Du lærer om de 6 typer af karmiske forbindelse, lige fra de generelle 
fællestræk mellem dig og alle i din årgang, til de stærkeste, karmiske 
forbindelser. Vi kigger på cases fra historien, hvor et klassisk eksempel 
på en karmisk fejde er mellem John Lennon og præsident Nixon.
Vi kigger også deltagernes egne karmiske forbindelser, og du lærer at 
afkode hvad en karmisk forbindelse handler om, og at hvilken karmisk 
lektion personer skal lære hver især.
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Sjælens rejse og
karmiske forbindelser
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MODUL 7 
Årstalsrækker

I dette modul lærer du om årstalsrækkernes beregning og tolkning.

Du lærer både at beregne i hånden og i Numerologist Pro.

Vi bryder tolkningen ned i bidder så du lærer ”alfabetet”, derefter 
”ordene” og til sidst selv kan læse meningsfulde ”sætninger” ud af 
talkombinationerne.

VIDEO 1: Beregning af årstalsrækker

 � Lær at udregne årstalsrækker i hånden
 � Lær at udregne dem via Numerologist Pro

NUMEROLOGIST PRO
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VIDEO 2: Tolkning og livsbegivenheder

 � Lær at se det karmiske slip
 � Lær at bestemme den bedste periode for navneskifte
 � Lær at se livsbegivenheder, såsom:

        * Forelskelse, graviditet, bryllup
              * Familieforøgelse
         * Succes og gennembrud
         * Tab eller succes
              * Forandring af status, penge eller jobsituation
         * Flytning og forandringer
         .. og meget mere.

EBOG: Årstalsrækkerne

 � Oversigt over alle beregningerne
 � Skemaer over alle talkombinationer der findes, og stikord 

til hvordan de tolkes i hhv. et balanceret eller ubalanceret 
numeroskop. Dette gør det nemmere for dig at lære at tolke, da 
du kan bruge skemaerne som støtte.

NUMEROLOGIST PRO TUTORIAL

 � Årstalsrække beregningen
 � Tolknings hjælpefunktionen til årstalrækkerne 
 � Årstalsrække rapporten
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EN OLDGAMMEL, SPIRITUEL VIDENSKAB 
- ÆLDRE OG MERE PRÆCIST END NOGET 
ANDET VÆRKTØJ!

Med numerologien kan du se de energier der påvirker dig i løbet af din dag, 
af måneden og året. Du kan sågar se energierne der påvirker os alle på 
verdensplan. Det er disse energier man kan bruge til at give kvalificerede 
prognoser over de ting, der kommer til at ske på verdensplan. 

Det giver mulighed for at planlægge sin fremtid og tage de bedste valg 
når det gælder store beslutninger om fx økonomi, kærlighedsliv, fami-
lieliv, flytning og store begivenheder.

Numerologiens rødder går så langt tilbage at ingen med sikkerhed ved 
hvor den stammer fra. Meget tyder på at den går helt tilbage til det Su-
meriske rige som blomstrede flere tusinde år (3000) før Kristus. Sumeri-
ske astronomer opdagede ting som først blev bekræftet af videnskaben 
i vor tid. De opdagede også det universelle 12-tals system, som ligger til 
grund for den bagvedliggende geometri som alt levende er opbygget af, 
og som ses i planter, dyr, mennesker - og stadig benyttes i vores måde 
at beregne sekunder, minutter, dage og måneder. 
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MODUL 8 LIVE 
WEEKEND 

Årstalsrækker træning 
& tolkning

NUMEROLOGIST PRO

INTRO

I denne live weekend modul vil den viden du har fået i de sidste to 
online moduler forankres gennem repetition, øvelser og spændende 
cases.

Vi lægger årstalsrækker op i hånden så du vil være i stand til at gøre 
det selv uden hjælp fra software. 

Vi kigger også på de individuelle kursisters årstalsrækker og tolker på 
dem.

Vi går i dybden med talkombinationer og hvordan de skal tolkes, samt 
forskellige årstalsrække cases af kendisser og lande.
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Efter denne weekend vil du føle at du har et godt greb om årstalsræk-
ker, og  forstår hvordan de er en central del af numerologien og det at 
give nye navne.


NUMEROLOGIST PRO

 � Årstalsrække beregningen
 � Tolknings hjælpefunktionen til årstalrækkerne
 � Årstalsrække rapporten

CASE EKSEMPLER

 � Skilsmissen mellem Angelina Jolie og Brad Pitt
 � Celebrity graviditeter og bryllupper
 � Folketingsvalg i Danmark
 � Turneringer for skakmestre og tennisspillere 
 � Business fusioner, virksomhedssalg, aktiekurser m.m.



MODUL 9 
Dyrenumeroskoper

NUMEROLOGIST PRO

I dette modul lærer du at give de rette numeroskoper til dyr. Alle le-
vende væsner har en unik sjælsvibration repræsenteret i deres fød-
selsdato. Du vil forstå hvad det betyder karmisk, vibrationsmæssigt og 
bevidsthedsudviklingsmæssigt, for både menneske og dyr, når et menneske 
tager et dyr til sig.

LYDFIL: Dyrenumeroskoper i praksis

 � Hvorfor dyrenumeroskoper?
 � Dyrenes bevidsthed og sjæl
 � Ejerens rolle og forpligtelser, når vi tager et dyr til os og navn 

giver det
 � Dyrets læring gennem numerologi og samklang med et menne-

ske og dets numeroskop
 � De forskellige dyrs typer af intelligenser efter art
 � Essenstolkning af dyr og match med den rette ejer
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E-BOG: Dyrenumeroskoper

Numeroskoper til familiedyr, avlsdyr, konkurrencedyr og brugsdyr
Lær at vejlede i de særlige navneskifteregler for dyr (hest, hund og kat)

NUMEROLOGIST PRO

Lær at lave en dyrenumeroskop rapport med tolkning, nyt 
numeroskop, navnelister m.m.

EFTER DENNE WEEKEND VIL DU:

 � Kunne give de bedste numeroskop muligheder til ethvert dyr 
uanset art, race og funktion.

 � Kunne matche et dyr og en ejer efter essenstal og medfødte 
egenskaber.



41



42



MODUL 10 
Numerologi og 

business

I numerologien er en virksomhed en ”levende enhed” med sine egne vibra-
tioner. Virksomheden eksisterer i samspil med ejeren, som er den som gi-
ver virksomheden form og liv. Mange ting skal spille sammen for at få et 
succesfuldt business numeroskop!  I dette modul lærer du at matche både 
ejer, virksomhed, dato og numeroskop, og afkode virksomhedens medfødte 
styrker og udfordringer.

E-BOG:

 � Business grundvibrationer og brancher/erhverv
 � Superdatoer – find de bedste registreringsdatoer til virksomhed 

i et givent år
 � Lær at matche virksomheden med ejeren, samt dens formål, type 

og mission. Business numeroskoper til nyoprettede eller eksiste-
rende virksomheder

NUMEROLOGIST PRO
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VIDEO

 � Business Blueprint - essenstolkning af en virksomhed og match 
med ejeren

 � Interessante undervibrationer til at booste virksomheder
 � Virksomhedens årstalsrækker
 � Lær at guide kunder i relevante regler omkring virksomheds 

numerologi

Cases: Analyser af nogle af verdens mest succesfulde brands (Lego, 
Cola Cola, Mercedes m.fl.)

NUMEROLOGIST PRO

 � Business rapporter til kunden
 � Business årstalsrækker og rapporter
 � Business ordliste tool
 � Kalender og Superdato toolet
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OVERFLOD OG RIGDOM PÅ ALLE PLANER

Numerologien er kendt for at hjælpe mennesker til at tiltrække et liv 
med mere overflod og leve et mere luksuriøst liv.

Dette er ikke kun på et materielt plan, men også i form af stor indre rig-
dom såsom dybere venskaber, et rigere kærlighedsliv og spændende, 
nye muligheder der åbner sig i livet.

Med et numerologisk vibrationsskift kan man leve i harmoni med sin 
dybeste essens, og dermed opleve mere succes både i ens karriere og 
personlige liv. Som numerolog kan du også hjælpe andre mennesker 
til at leve et mere fuldkomment og lykkeligt liv i harmoni med deres 
sjælsvibrationer.

$
$

$

$

$
$
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MODUL 11 
Markedsføring 

og produkt 
numeroskoper

Her får du en grundig indføring i numerologisk markedsføring på mange 
planer, så du kan hjælpe dig selv og dine kommende kunder professionelt.

E-BOG: BUSINESSNUMEROLOGI, PRISSÆTNING OG MARKEDSFØ-
RING

 � Dagsessenser og business planlægning: Hvornår skal du udgive 
produkter, holde vigtige møder, netværke, brainstorme m.m.

 � Titel og produktnumeroskoper samt udgivelsesdatoer
 � Domænenavns numeroskoper 
 � Prissætning der booster salg
 � Telefonnumre og husnumre 
 � Magnetiske boost ord til overskrifter, blogindlæg m.m.
 � Personlig titel numeroskop

NUMEROLOGIST PRO



VIDEO

De vigtigste temaer fra ebogen forklaret med eksempler

Cases: Bogtitler, produkter, brandnavne, musikalske værker og hits.

NUMEROLOGIST PRO

 � Price toolet
 � Brug af business ordlister
 � Kalender toolet til brug for datoer for events og udgivelser

EFTER DETTE MODUL VIL DU

 � Kunne finde de optimale udgivelsesdatoer og navne til produkter
 � Planlægge business tiltag efter numerologiske dagsessenser
 � Skabe et fuldt numerologisk markedsførings blueprint til din 

egen eller andres virksomhed
 � Du vil have en unik og gennemprøvet viden om business 

numerologi der kan støtte op om din egen og dine kunders virk-
somheder i fremtiden



49



NUMEROLOGIST PRO



MODUL 12 
LIVE WEEKEND 
Nye numeroskoper 

samt under-
vibrationer

I dette modul lærer du at give det rette numeroskop til en hvilken som helst 
person, ud fra deres medfødte tal og personlige ønsker til livet. Du lærer at 
støtte numeroskopet maksimalt gennem de bedste undervibrations setups, 
og at indkode disse gennem Numerologist Pro.

LØRDAG: LÆR AT GIVE DET RETTE NUMEROSKOP

 � Overleverede numeroskoper og nye numeroskoper
 � Regler for harmoniske numeroskoper
 � Hvordan 6 mio. potentielle muligheder indskrænkes til få super 

numeroskoper 
 � Afbalancering af en persons vigtigste temaer i deres medfødte tal
 � Sådan vælger du det maksimalt bedste numeroskop til en person
 � Lær at justere og opbløde hårde tal og ubalancer
 � Lær at støtte op om persons medfødte styrker og talenter

NUMEROLOGIST PRO
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EFTER DENNE WEEKEND VIL DU

Kunne give de bedste numeroskop muligheder til enhver person ud 
fra deres fødselsdato, essenstal, ønsker til livet og til personlige navne.

SØNDAG: LÆR AT GIVE DE OPTIMALE UNDERVIBRATIONER TIL EN 
PERSON

 � Rene undervibrationer (forholdet mellem vokaler og konsonan-
ter i navnene)

 � Personligheds og hearts desire tallene og sjælens hvisken 
 � Undervibrationer for at afbalancere og harmonisere essenstal-

lene
 � Undervibrationer for at booste ønskede livsområder (kærlighed, 

karriere m.m.)

NUMEROLOGIST PRO

 � Template Builder:  Lær at bruge toolet til at finde nye  numeroskoper 
ud fra særlige ønsker (bruges også til produktnumeroskoper 
m.m.)

 � Undervibrations toolet: Lær at kode præcis de typer af under-
vibrationer der ønskes. En proces der ville tage dagevis ved en 
beregning i hånden og med stor risiko for at overse gode mulig-
heder.
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PÅ VEJ MOD ET INTERNATIONALT 
GENNEMBRUD

Numerologien er et felt i rivende udvikling som nyder stor popularitet.

Flere og flere vil gerne have en analyse af hvad deres navne betyder, 
og finde ud af hvordan de kan forbedre deres liv VED AT SKIFTE NAVN 
numerologisk. Denne trend breder sig ikke kun i Danmark, men er også 
på vej mod et internationalt gennembrud.

Der vil derfor være brug for endnu flere numerologer i fremtiden, og 
du kan blive en af de kommende numerologer, som er med til at bryde 
igennem internationalt og skabe mere harmoni i verden.

Siden 2017 har vi givet sessioner internationalt i lande såsom USA, Eng-
land, Tyskland, Frankrig, Indien m.m.

Erfaringen med numerologien i disse lande og deres navneregler får du 
med på uddannelsen, så du er rustet til at give sessioner internationalt, 
hvis du ønsker dette.
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BLIV EN EKSPERT I 

undervibrationer
Som Danmarks eneste numerologi uddannelse 
underviser vi i VIDENSKABEN OM UNDERVI-
BRATIONER, så vores numerologer bliver de 
førende eksperter i denne spændende og old-
gamle viden. 

Siden 2017 har vi forsket i undervibrationer og 
undernumeroskopernes effekter.

Undervibrationer skabes af forholdet mellem 
navnenes konsonanter og vokaler, og spiller en 
AFGØRENDE rolle for hvordan numeroskopet 
opleves og føles. Det kræver en dyb viden og 
intuition at kunne guide den enkelte til de rette 
undervibrationer.

Nedenfor ser du UNDERNUMEROSKOP 
TOOLET som numerologen bruger som hjælp 
til at finde de bedste setups blandt millioner af 
kombinationer.
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Hearts Desire tallet - vokalerne i dit navn - udtrykker 
den dybeste inderste essens af en person og er det der 
motiverer os på et ubevidst plan. Det er underbevid-

stheden og hjertets hvisken. Det er derfor også hvad vi 
tiltrækker i livet – hvilket sjovt nok også er en af nøglerne 

i videnskaben om manifestation.

Personlighedstallet - konsonanterne i dit navn - er det 
som andre ser. Det kan enten hjælpe dig eller modar-

bejde dig, og hvis det er det sidste så vil du opleve mere 
modstand i at få integreret numeroskopet i praksis og få 

de ydre resultater du går efter.
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MASTER 
UDDANNELSES 

MODULER
På Master modulerne bygger du videre på din vi-
den og lærer flere af de dybdegående  emner, som 
er unikke for vores uddannelse. 

Udpakningen af store diamanter og vibrationspy-
ramider, er en viden som gør at du kan se langt dy-
bere ind i tallene og lære at aflæse deres kvaliteter.

Med live modulet i Multidimensionel Tolkning til-
føres en ekstra dimension til tolkningen i kraft af 
at der undervises i tallene helt op til 99, hvor man 
normalt - grundet manglende kilder - stopper ved 
52.

Du kan dermed analysere numeroskopet, det hø-
jere selv, det psykiske selv, årstalsrækker og dags-
vibrationer på et meget mere nuanceret plan.
Med  denne  viden bliver du også en af danmarks 
førende eksperter i videnskaben om underniveau-
erne, som du allerede har stiftet bekendtskab med 
i basismodulerne.
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MASTER 
MODUL 1 
Tallene 46-72

NUMEROLOGIST PRO

De højere tal (over 50) tal bruges over alt i numeroskopet, eftersom 2 tal ved 
siden af hinanden fungerer som et sammensat tal. Indtil nu har kaldæiske 
numerologer kun kigget på tallene op til 52 pga. tabte kilder. Du bliver der-
for ekspert i tolkning gennem din viden om hvert af de højere tals specifikke 
energi.

TALLENE 42-72

 � De højere tal bruges i den dybdegående viden om de rette un-
dervibrationer.

 � De højere tal bruges i dybdegående essenstolkning og  
numeroskop tolkning, da alle tal kombinerer sig i diamanter.

 � De højere tal bruges i tolkning af det psykiske selv som fortæl-  
ler om personlighedens rejse fra barndom til alderdom.
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NUMEROLOGIST PRO

 � Vi kigger på VIBRATIONSPYRAMIDER og KOMBINATIONSDIAMAN-
TER

 � Vi kigger på TOTAL TALNØRD TOOLET hvor du lærer at se dybe 
sammenhænge mellem alle tal fra 1-99

E-BØGER

Tallene 46-72: Beskrivelser af tallene samt deres betydning

EFTER DETTE MODUL VIL DU

 � Kunne aflæse ethvert tals betydning uanset hvor højt tallet er
 � Forstå hvordan tallene spiller sammen i numeroskopet på et end-

nu dybere plan og kombinerer sig i finere og finere lag
 � Have fået en vigtig nøgle til at gå et lag dybere i din tolkning



MASTER 
MODUL 2 
Tallene 73-99

NUMEROLOGIST PRO

De højere tal (over 52) tal bruges over alt i numeroskopet, eftersom 2 tal 
ved siden af hinanden fungerer som et sammensat tal. Få numerologer går 
i dybden med de højere tal, og du bliver derfor ekspert i flere ting med din 
viden om hvert af de højere tals specifikke energi.

TALLENE 73-99

 � De højere tal bruges i den dybdegående viden om de rette un-
dervibrationer.

 � De højere tal bruges i dybdegående essenstolkning og 
numeroskop tolkning, da alle tal kombinerer sig i diamanter.

 � De højere tal bruges i tolkning af det psykiske selv som fortæller 
om personlighedens rejse fra barndom til alderdom.
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VIDEO: TALLENE 73-99

Vi fortsætter med de højere tal op til 99.

NUMEROLOGIST PRO

Vi kigger mere på kombinationspyramider, kombinationsdiamanter og 
total talnørd toolet.

E-BØGER

Tallene 73-99: Beskrivelser af tallene og deres betydning.

EFTER DETTE MODUL VIL DU

 � Kunne aflæse ethvert tals betydning uanset hvor højt tallet er
 � Forstå hvordan tallene spiller sammen i numeroskopet på et  

endnu dybere plan og kombinerer sig i finere og finere vibrati-  
onsmæssige lag

 � Have fået en vigtig nøgle til at gå et lag dybere i din tolkning



MASTER 
MODUL 3 LIVE 

WEEKEND 
Multidimensionel 

tolkning

NUMEROLOGIST PRO

(Live undervisningen optages på video, og du kan også deltage online!)
I dette modul kommer du dybere med din tolkning gennem en række me-
toder, der lader dig se skjulte sammenhænge i numeroskopet. Du lærer at 
zoome ind og zoome ud og forbinde alle de mange små detaljer. Du går fra 
at se enkeltdelene i numeroskopet, til at se den store dybe sammenhæng.

VIDEO: MULTIDIMENSIONEL TOLKNING

 � Introduktion til 4D geometri og flerdimensionalitet i 
numeroskoper

 � Introduktion til Multidimensionel Tolkning metoden i 9 trin
 � Det psykiske selv og dets diamanter (her bruges diamanterne   

op til 99)
 � Det psykiske selv spejlet ned i numeroskopet
 � Det psykiske selv og livsområderne: Barndommen (det ube-  
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 vidste selv), teenageårene (følelsesmønstre og tankeformer),   
 voksen (mentale strategier), fulde livspotentiale (frie valg og   
 potentialer) m.m.

CASES

Multidimensionel Tolkning i PRAKSIS

E-BOG

Multidimensionel tolkning

NUMEROLOGIST PRO

Intro til de avancerede multidimensionel tolknings funktioner i NP
Kombinationsdiamanter for det højere selv og psykiske selv

EFTER DETTE MODUL VIL DU:

 � Kunne benytte metoden Multidimensional Tolkning 
 � Opfatte de skjulte sammenhænge og dybere dimensioner i et   

numeroskop

 Være klædt på til avancerede essenstolknings sessioner:

 � Soul Blueprint: Sjælens dybeste ønsker
 � Abundance Blueprint: Nøgler til indre og ydre overflod for   

den enkelte
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NUMEROLOGIENS DYBDE

Når du som numerolog kender en persons fødselsdato og navne kan du 
kigge dybt ind i deres sjæl og personlighed, og du vil vide hvad deres dybeste 
motivationer og længsler er. Med det følger selvfølgelig også et stort ansvar.

Ved at lære numerologi bliver du i stand til at udregne det navn, som 
bedst støtter op om en persons livsformål og højere selv – deres es-
sens. Vi kan enten have navne der modarbejder os i livet eller som støt-
ter os i livet. Et navn er som en klang af vibrationer, der altid omgiver 
os, som et stykke musik, og derfor har navnet en så stor betydning på 
hvordan det går os i livet. 

Om vi tiltrækker sundhed eller sygdom, held eller uheld, kærlighed eller 
ensomhed, penge eller fattigdom, om vi opbygger resultater med suc-
ces eller konstant skal starte forfra. Når vi har et navn der er i harmoni 
med den vi er, og som klinger harmonisk sammen med vores fødsels-
dato, måned og år – så tiltrækker vi harmoni på alle områder af livet.

23/5
24/6

27/9



66

Numerologi, videnskab og statistik

På uddannelsen præsenterer vi dig for vores banebrydende nye 
numerologiske forskning, og hvordan numerologien som fag vil udvikle sig 
i de kommende år. 

Hvordan ser det ud når man rent “videnskabeligt” - altså med statistik, 
matematik og sandsynlighedsregning - går ind og begynder at kigge på 
større mængder af mennesker, deres fødselsdato og navne?
 
Statistik på menneskers vaner, helbred, mønstre m.m. er et fundament 
i den vestlige videnskab, når det gælder om at lave præcise systemer 
der virker. Statistik er fx et vigtigt fundament i forsikringsvidenskab, 
økonomiske forecasts, aktiemarkedsanalyse, kvantefysik, vejrprogno-
ser, sociologi, biologi, lægevidenskab, adfærdspsykologi, marketing 
m.m.
 
Gennem de sidste 2 år har vi samlet en database med numeroskoper 
på over 100.000 kendisser og celebrities. Folk der har brudt igennem i 
deres respektive domæner - og vi har udviklet et software statistik tool 
til at analysere NØGLETAL i deres numeroskoper. 
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Kendisser og celebrities er interessante for numerologen at studere, 
fordi en kendis har i høj grad formået at kanalisere sin indre essens 
ud på en måde så de har fået succes med det i det ydre liv. Om de så 
får deres gennembrud gennem en powerful personlighed eller fordi de 
mestrer deres fag.
 
En ting er at studere mindre grupper af kendisser ad gangen og deres 
tal og navne - det kan man gøre uden statistik og software. Men hvor-
dan ser det ud når man begynder at kigge på fællestræk over tusindvis 
af mennesker indenfor et bestemt felt? 
 
En sådan videnskab er med til at hjælpe numerologen til at kigge END-
NU dybere ind i et menneske, fordi potentialerne viser sig i fødselstal-
lene.
 
En sådan videnskab vil også være med til at hjælpe numerologen til at 
give personen bedre NAVNE der hjælper personen opnå sin drømme.
 
En sådan videnskab vil også være med til at løfte numerologien ud af 
sin (med al kærlighed) lidt “hatte dame” prægede status, til noget som 
omverden vil begynde at skulle tage mere seriøst - og også noget der vil 
hjælpe numerologen til at underbygge sit fag.
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MASTER 
MODUL 4 

Undervibrationer & 
undernumeroskoper

NUMEROLOGIST PRO

INTRO

Med viden om undervibrationer og undernumeroskoper har du mu-
lighed for at “designe” din egen og dine kunders personlighed med en 
overraskende stor grad af præcision. Vi kigger på hvordan bevidsthe-
den om undervibrationer kan hjælpe dig til at give de navne, der støtte 
op om de energier, som kunden ønsker mere af i sit liv.

UNDERVIBRATIONER OG UNDERNUMEROSKOPER

 � Hvad er undervibrationerne og hvorfor er de vigtige?
 � Underskoper; konskopet og vokaskopet
 � Hvordan du “designer” personlighed gennem personlighedstal   

og hearts desire
 � Portalen til din sjæl gennem undervibrationerne
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NUMEROLOGIST PRO

Introduktion til de forskellige tools i Numerologist Pro, der lærer dig at 
beregne undervibrationer og undernumeroskoper og som kun er til-
gængelige for elever på uddannelsen

E-BØGER:

Undervibrationer, hearts desire og personlighedstallene

Efter dette modul vil du:

 � Kunne finde de personligheds og hearts desire tal som mat-  
cher den enkeltes essens og ønsker til livet

 � Bruge numerologist PRO til at finde “navnesæt” hvor hvert   
enkelt navns undervibrationer er harmoniske OG hvor   
hele navnets undervibrationer sammenlagt også er harmoniske

 � Vide hvordan du kan forbedre en persons liv ved at give bedre 
undervibrationer

 � Kende forskel på de forskellige typer af undernumeroskoper
 � Have avanceret viden om TRISKOPER, hvor både hovednumero-

skop og undernumeroskoper er 100% rene.



MASTER 
MODUL 5 

Undernumeroskoper 
og beregnings 

metoder

NUMEROLOGIST PRO

INTRO

Med viden om undervibrationer og undernumeroskoper kan du støt-
te op en persons drømme og de ønsker de har til livet. Du lærer de 
avancerede beregningsmetoder i Numerologist Pro, som kun er til-
gængelige for vores elever, og som gør at du kan give de allerbedste  
undernumeroskoper til den enkelte person.

UNDERVIBRATIONER OG UNDERNUMEROSKOPER

 � Hvad er undervibrationerne og hvorfor er de vigtige?
 � Underskoper, konskoper og vokaskoper
 � Hvordan du “designer” personlighed
 � Portalen til din sjæl gennem undervibrationerne
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NUMEROLOGIST PRO

 � Lær at bruge Numerologist PRO navneværktøjet til finde 
undervibrations navnesæt

 � Brug Numerologist PRO til at finde harmoniske numeroskop, 
konskop og vokaskop kombinationer

E-BØGER:

Undervibrationer og undernumeroskoper

Efter dette modul vil du:

 � Kunne finde de personligheds og hearts desire tal som matcher 
den enkeltes essens og ønsker til livet

 � Bruge numerologist PRO til at finde “navnesæt” hvor hvert enkelt 
navns undervibrationer er harmoniske OG hvor hele navnets un-
dervibrationer sammenlagt også er harmoniske

 � Vide hvordan du kan forbedre en persons liv ved at give bedre 
undervibrationer

 � Avanceret viden om TRISKOPER, de 3 dimensionelle numeroskoper 
hvor både hovednumeroskop og undernumeroskoper er 100% 
rene.



MASTER 
MODUL 6 LIVE 

WEEKEND 
Undernumeroskoper 

live workshop

NUMEROLOGIST PRO

INTRO

I denne workshop weekend lærer du “hands on” at finde de bedste 
undernumeroskop setups til dine kunder ud fra en stor viden om 
harmoniske vokaskoper og konskoper, som du allerede har fået via 
online modulerne.

I over 2 år har vi været i gang med et indgående studie af verdens top 
performerere og deres tal gennem Numerologist PRO statistics - et 
system der gør det muligt at se statistik, sammenligne og uddrage es-
senser fra tusindvis af menneskers numeroskoper på én gang. Vi har 
bl.a. studeret Forbeslisten af verdens 2750 milliardærer, verdens top 
atleter, kunstnere, videnskabsmænd m.m.

I dette modul lærer du også at bruge Numerologist PRO Masterver-
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sionens “UV SETUP” modul til at finde de bedste undervibrations og 
undernumeroskop setups. Dette gør det nemmere end nogensinde 
før at skabe harmoniske undernumeroskop setups til dine kunder.


NUMEROLOGIST PRO

 � Lær at bruge Numerologist PRO “uvsetup” - et avanceret system 
der hjælper dig til at evaluere undernumeroskoper

 � Lær hvordan du sender kunden undernumeroskop navnesæt

Efter dette modul vil du:

 � Kende reglerne til at finde de bedste og mest harmoniske 
undernumeroskoper der matcher en person ud fra ens grundvi-
bration, essens og psykiske selv

 � Kunne bruge Numerologist PRO til at gemme dine egne 
undervibrations navnesæt eller bruge Numerologist PRO MA-
STERS databank af harmoniske setups

 � Kunne bruge Numerologist PRO til at sende dine kunder link til 
side med undernumeroskoper og dertilhørende navnelister

 � Efter modulet vil du få cases og hjemmeopgaver, som du kan af-
levere og få feedback på
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MASTER 
MODUL 7 

skjulte esoteriske 
nøgler

NUMEROLOGIST PRO

INTRO

Bag numerologien og numeroskopet ligger en fascinerende esoterisk 
videnskab der strækker mange tusind år tilbage. I dette modul kigger 
vi på den hellige geometri, tarotkort og Kabbalah for at afdække de 
hemmeligholdte og skjulte alkymistiske betydninger af numeroskopet. 
Vi ser på bevidsthedens udvikling gennem numeroskopet og den totale 
reintegration af mennesket tilbage i makrokosmos via de højeste tal, 
som den enkelte sjæl har fået tildelt gennem sit fødselstidspunkt.

VIDEO: DE SKJULTE ESOTERISKE NØGLER

 � Numeroskopets hellige geometri
 � Den dybe sammenhæng mellem Kabbalah traditionens 

bevidstheds mapping, og numeroskopets opbygning
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 � Numeroskopet  og de universelle love - makrokosmos og mikro-
kosmos

 � Hvordan du kan forene din bevidsthed med den makrokosmiske 
bevidsthed og begynde at tale samme sprog som den universelle 
bevidsthed (en dyb nøgle til manifestation)

 � Numerologiens oprindelse: De Sumeriske astronomer, Maya kul-
turen, den indiske tradition, Pythagoræerne (Grækenland)


NUMEROLOGIST PRO

 � Vi kigger på hvordan du kan bruge Numerologist PRO til at få et 
dybere indblik i en persons MAKROKOSMISKE INTEGRATION

Efter dette modul vil du:

 � Kende den hellige geometri og dybereliggende bevidsthedsstruk-
tur der ligger bag numeroskopet

 � Forstå hvordan du kan gøre maksimalt brug af dine nye vibratio-
ner når du forstår de dybeste bagvedliggende symbolske betyd-
ninger af der hvor de ligger i numeroskopet

 � Forstå - på et endnu dybere plan - dit unikke livsformål og hvor-
dan du reintegrerer din sjæl tilbage i makrokosmos
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Navnesessioner

Essenstolkninger

Numerologisk coaching

Par numeroskoper

Sessioner i karmiske relationer

Business numeroskoper

Dyrenumeroskoper

Produktnumeroskoper og 
prissætning



Par numeroskoper

MASTER 
MODUL 8 LIVE 

WEEKEND 
Coaching og 

sessioner

(Lørdag optages og du kan deltage online. Søndag optages ikke, og du kan 
få en case over Skype en anden dag i stedet)

I dette live modul gennemgår vi lørdag de vigtigste numerologiske sessi-
onstyper, så du ved hvad du skal gøre trin for trin, samt giver eksempler/
udveksler erfaring fra typiske live sessioner.

Søndag får vi besøg af kaniner, så du kan træne live, med hjælp og støtte, i 
at give en fuld numerologi session til en kunde.

NUMEROLOGIST PRO
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LØRDAG

Sessionstyper kl 11-14

 � Essentolkningen
 � Navnetolkningen
 � Nyt navn sessionen
 � Undervibrationssessionen
 � Numerologisk coaching
 � Karmiske relationer sessionen
 � Business sessionen
 � Produkt og titel numeroskop sessionen
 � Numerologisk markedsføring session
 � Dyrenumeroskop session

Coachingteknikker 15-17

Moderne coachingteknikker i numerologiske sessioner
Håndtering af kunder, grænser og forventninger - hvad er dit og hvad 
er deres ansvar?

Hvordan du forbereder dig bedst på en session
Tjekliste – informationer du skal huske at give kunden



83

SØNDAG

Live tolkninger kl 10-14 

Vi får besøg af “kaniner” og øver os i at give den fulde personlige 
numerologi session på 3 timer. 

 � Essenstolkning, tolkning af det højere selv og psykiske selv, soul 
blueprint og abundance blueprint.

 � Navnetolkning af det nuværende navn, og evt. styrker/problmer 
i livsområderne.

 � Vejlede i og beskrive deres nye numeroskop.
 � Vejlede i og finde de rette undervibrationer.
 � Vejlede i at vælge navnene samt i den officielle navneskifte pro-

ces.
 � Give kort intro til deres årstalsrækker, karmiske slip og særlige   

perioder de skal være opmærksomme på.
 � Navneudrensningstemaer vi kan spotte allerede nu, samt vejled-

ning i navneudrensningsfasen inklusiv gavnlige teknikker   
såsom meditation og healing.

 � Herefter evaluering af sessionerne.

CERTIFICERING OG FEJRING KL 15-17

Herefter er der certificering, festlighed, afslutningstale, tapas og cham-
pagne.



På uddannelsen får du praktisk erfaring undervejs i at give mange 
forskellige typer af sessioner. 

 � Du vil bl.a. lære at give:
 � Navne sessioner
 � Essenstolkninger
 � Numerologisk coaching
 � Parnumeroskoper
 � Sessioner i karmiske relationer
 � Personlig årstalsrække tolkning
 � Business numeroskoper
 � Dyrenumeroskoper
 � Produktnumeroskoper og prissætning
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MULIGHEDER ÅBNER SIG

LEV AF DIN PASSION

Når du er blevet certificeret numerolog 
kan du starte din egen virksomhed som 
selvstændig numerolog og begynde at 
give sessioner.

Du kan også bruge numerologien som 
redskab i det virke du har i forvejen, 
hvis du fx allerede er behandler, tera-
peut eller coach.

En numerologisk session koster typisk 
fra 1500 kr – 3000 kr og du kan lægge 
dine sessioner når som helst, eller hol-
de dem online over Skype – og nyde fri-
heden ved selv at bestemme over din 
arbejdstid.

Numerologien er en eftertragtet vis-
dom, og mange mennesker søger en 
numerolog. Du kan brande dig selv 
præcis som du vil, og du vil undervejs 
i forløbet blive støttet i at finde din per-
sonlige niche som numerolog.
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CERTIFICERING OG FEJRING
Eksamen foregår i afslappede rammer. Da man kan tage online “multi-
ple choice tests” efter hvert modul undervejs vil alle vide, at de allerede 
har den rette numerologiske viden.

Der afsluttes med et bevis på gennemførelse af uddannelsen med suc-
ces. Du får titlen Certified Professional Numerologist så du også kan 
benytte den internationalt.

Vi fejrer med champagne, lækre tapas, samt lidt sjov og kunstnerisk 
underholdning.
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NUMEROLOGIST PRO NETVÆRKET OG 
STØTTE EFTER UDDANNELSEN

Som uddannet numerolog hos os kan du fortsat modtage støtte efter 
endt uddannelse, hvis du ønsker det.

GRATIS PROFIL PÅ VORES HJEMMESIDE OG BOOST

Vi booster vores nyuddannede numerologer i 3 måneder efter endt 
uddannelse, hvor man gratis kan stå med en personlig profil på vo-
res hjemmeside. De bliver samtidigt boostet i vores nyhedsbreve, på 
facebook m.m. så de kommer ud til vores mailingliste på flere tusinde 
mennesker. Dette hjælper til at komme i gang med at afholde sessioner 
og opbygge en kundeliste.

FORTSAT FACEBOOK GRUPPE OG FAGLIG STØTTE

Hvert hold har sin egen facebook gruppe hvor man fortsat kan sparre 
med sine medstuderende efter uddannelsen. I 3 måneder efter endt 
uddannelse vil der også blive besvaret faglige spørgsmål m.m. en gang 
om ugen. Det sikrer at du aldrig står alene hvis du i begyndelsen ople-
ver faglige tvivlsspørgsmål.

NUMEROLOGIST PRO NETVÆRKET

Du bliver tilbudt at være del af Numerologist Pro Netværket, som tæl-
ler flere hundrede professionelle numerologer, som er brugere af Nu-
merologist Pro software systemet.
I dette forum kan du dele din viden og erfaring og blive en del af empi-
risk forskning i numerologi.
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