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19
nycklar till ditt liv genom Birgitta
Tryberg
Ditt liv är en lärorik och utmanande resa. Obekanta vägar öppnas för dig, och de invanda
vägarna kan upphöra eller finna en helt ny riktning. Vilka lärdomar du möter för att utvecklas
som människa kan vara svåra att förstå. Koden i ditt födelsedatum och namnet du har givits
innehåller svar och nycklar till ditt liv. Välkommen på en resa som visar avsikten med
utmaningar, kriser o möten i ditt liv!

HISTORIK – Talsymboliken är numerologins grund, och har rötter i de flesta högkulturer
genom vår historia. I det gamla Egypten kände man till talsymboliken redan för 6500 år sedan.
Matematikern och filosofen Pythagoras hävdade att nummer ligger till grund för hela vårt
universum – något som dagens fysiker tar på djupaste allvar.
I modern tid har Carl Jungs utveckling av psykologin har bidragit till ökad användning av
numerologin. Jung visade också att talen är människans mest ursprungliga arketyper med koder
till våra personlighetstyper.

SANNINGAR OM NUMEROLOGI
1) Din utveckling sker i cykler och faser som är möjliga att förutspå genom talsymboliken.
2) Numerogrammet visar din attityd o vilka val du gör när du möter livets utmaningar.
3) Din numerologiska kod visar dina resurser och hur du når din högsta potential.

ETT GRUNDNUMEROGRAM – Visar syfte och mål med din livsresa, samt dina utmaningar
och dess lärdom. Du får en överblick över dina val, beteenden och handlingsmönster i olika
situationer. Numerologin ger dig nya infallsvinklar och ger dig förståelse för människor i din
omgivning. Det kan gälla arbete, släkt, familj, barn, vänner och livspartner. Du får insikt om
varför vissa relationer känns harmoniska och andra gör dig svag o kraftlös. Numerologin belyser
ursprunget till dina konflikter, med vilka och i vilka situationer, och varför det upprepas genom
livet. Det kan även gälla konflikter du har med dig själv. En grunduträkning visar vilka
medfödda talanger och egenskaper du bör utveckla och vad som behövs för att du ska känna
balans och harmoni i ditt liv.

Att lära sig förstå numerologin kan ses som din önskan att vilja lära känna dig själv och din
högsta potential, men även att förstå andra människor såväl privat som i arbetslivet.

Grundkurs i numerologi Steg 1
- Vänder sig till dig - som vill förstå dig själv, ditt livs syfte, utmaningar och utvecklingspotential och hur
du beter dig i relationer med föräldrar, partner, barn, grannar kollegor etc.
- som ett kraftfullt komplement i yrkesrollen att förstå kollegor, elever, kunder och patienter.
- som vill förbättra relationer o kommunikation med barn, partner, kollegor . När du vet hur de tänker
och fungerar blir livet mer harmoniskt.
- som är intresserad av psykologi och kommunikation
Datum

28-29 september 2019

Plats

Jokkmokk, plats meddelas senare beroende på antal anmälningar

Tid

Lördag och söndag 9.30 - 17

Kostnad

2100:- ink moms på faktura , 25% moms för företagsfakturor. Betalning kan delas v.b.
Kursdokumentation ingår. Fika till självkostnadspris, egen lunch medtages.

Steg 1

Bokstävers omtolkas till talkoder.
Själstal – den medfödda, dolda personlighet.
Persontal – den personlighet som andra ser, människans ansikte utåt.
Totaljag – en energi man bör leva i enighet med för att känna harmoni i livet.
Talens koder – enkeltal, dubbeltal och dess psykologiska aspekter för människan.
Mästartal – utmaningar och utveckling på högre nivå kommer i perioder i livet.
Livsvägen – den vägen människan skall gå genom hela livet från början till slut, och när
den ”är asfalterad eller gropig och svårframkomlig”. ALLT går att räkna ut med
numerologiska talkombinationer.
Övningsnumerogram på okända och kända personer, familjemedlemmar o vänner.

Ö vrigt

Miniräknare och rutat kollegieblock, blyertspenna, sudd samt rödpenna medtages. Efter
kursen kan du se tydliga stråk i människors personlighet, varför de gör som de gör, varför
det uppstår konflikter, vilka medfödda talanger de närmaste har. Många upptäckter som
är till stor hjälp för att förstå andra och för att kunna hjälpa andra.

Kursens m ål Med kunskap om numerologi kan du efter Steg 1 räkna ut ditt o andras grundläggande
numerogram samt grundläggande drag i människors personlighet. Intyg efter kursen.

ANMÄLAN FÖRE 25/8 till Annika Åkerlund, Studieförbundet vuxenskolan
Tel 0971-120 31, 070-661 66 75, annika.akerlund@sv.se
_______________________________________________________________________
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1993. Författare till fyra böcker. Grundare av utbildnings företaget Goodliving. Kursverksamhet i
Grekland, och på flertalet orter i Sverige. Birgitta bor på Gotland och periodvis i Jokkmokk.

www.goodliving.se, info@goodliving.se 070-2638353

