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НОВОГОДИШНО КРЪГЧЕ
« МАГИЯТА НА ЧИСЛАТА »
с НЕВЕНА ХРИСТОВА

12 януари 2018, от 18.30ч.
парк-хотел Витоша, зала 231

Здравей!
Аз се казвам Невена. Като цветето. И също като него съм учудващо
устойчив

човек.

Мисля

си

за

оранжевите

невенчета,

които

в

момента продължават весело да си цъфтят в градинката пред
блока, без да им пука, че вече падна първият сняг и че зимата
тепърва предстои. Точно такава съм и аз – повече ме интересува
времето вътре в мен, отколкото навън ☺
Искам да те поканя да станеш част от моето пътуване в дебрите
на номерологията, да споделя с теб магията на числата и моята
страст към тях. За която коучингът ми помогна да си спомня.
Числата винаги дават верните съвети без да се натрапват, може
би затова толкова ги обичам. А другото си зависи от нас.
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На Кръгчето ще те науча да изчисляваш няколко важни числа –
числото на Съдбовния ти път, което е с теб през целия ти живот и
числото на личната ти година, което се мени всяка година на
рождения ти ден. И ще ти разкажа какво разказват тези числа
отвъд цифрите ~ за теб и за Твоята Нова 2018-та. Ще можем да
си поговорим и за всичко, което те вълнува във връзка с темата.
Ако имаш интерес, ще се радвам да се видим на 12.01.2018 г. на
познатото и изпълнено с хубава енергия място в х-л Витоша. Моля
да ми изпратиш предварително името си и точната си дата на
раждане на nevena22@gmail.com, за да се запознаем ☺
Носи си усмивката, отвореното съзнание да учиш и преживяваш и
въпросите!
Невена

ЗА ВОДЕЩАТА:
Невена

е

търсеща

и

творческа

личност, влюбена в астрологията и
номерологията. Рак със Съдбовен път
3, роден на 22-ро число. На своя сайт
www.ginga-horoscope.com тя предлага
индивидуални номерологични хороскопи
и води блог по темата. Тя е пишещ
човек, който участва и е отворен за
участие в различни проекти, близки
на сърцето й.
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