
 
 

Dezvoltare personală prin Numerologie! 

2019 - 2020 Program pilot dedicat adolescenților 

Dragă adolescent / Dragă adolescentă, 

Atât în prezent, cât mai ales în viitor, pentru a putea trăi, ai nevoie de o calificare din ce 

în ce mai înaltă în raport cu tine însuți, cu alții, cu realitatea și cu viața în general. Școala nu îți 

oferă o astfel de calificare. Cu siguranță ai întâlnit adulți care, deși sunt specialiști într-un 

anumit domeniu, sunt total neajutorați și neîmpliniți în relația lor cu alții, cu ei înșiși și cu viața.  

Din acest motiv, am creat acest program, cu ajutorul căruia tu să poți înțelege ce 

posibilități și resurse ai de a-ți face viața așa cum ți-o dorești. 

Despre Numerologie 

Noi, oamenii, credem că putem vedea și experimenta totul. Dar adevărul este că, 

există mult mai mult în viață decât ceea ce se poate vedea cu ochiul liber. Limitările vederii 

noastre înseamnă că suntem lipsiți de posibilitatea de a vedea lucruri destul de interesante. 

Numerologia 

- este o disciplină care studiază omul în totalitatea și în complexitatea lui 

- studiază legătura dintre cifre, valorile și semnificația lor calitativă (nu cantitativă, cum e în 

matematică) și manifestările acestora în lumea reală înconjurătoare 

- ne spune că lumea în care trăim este un rezultat al manifestării interacțiunii principiilor cifrelor 

Educația ta trebuie să vizeze dezvoltarea potențialului cu care te-ai născut.  

Aceste calități trebuie aduse la maximizarea nivelului de succes care să îți permită să fii un 

om activ în societate. 

Îți poți crea tu singur destinul: dintr-un număr de opțiuni, o poți alege pe cea pe care o 

consideri mai bună în acel moment și context al vieții tale. 

Putem începe acum, împreună! 

  



 
 

Tematică și calendar 

 

Află care este potențialul tău - ce te ajută, ce te împiedică! 

Descoperă cum poți alege calea ușoară prin viață! 

Perioadă înscrieri: iunie - august 2019 

Calendar desfășurare: septembrie 2019 - martie 2020 

Preț program: 700 lei; 100 lei/întâlnire 

Înscrieri: contact@adriana-nicolae.ro 

Ne întâlnim o dată pe lună, sâmbăta, și lucrăm foarte intens în intervalul 10:00-16:00; între 

întâlniri, tu testezi și aplici în viața ta, adaptezi recomandările primite, iar în întâlnirile 

următoare transformăm împreună experiențele în bune practici. 

→ Data exactă a fiecărei întâlniri va fi stabilită în urma unui sondaj adresat celor înscriși, 

pentru a găsi soluția optimă  pentru întregul grup. 

→ Poți achita 100 lei la fiecare întâlnire. 
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