
БАЗОВ HUMAN 
DESIGN АНАЛИЗ

Енергиен тип и центрове, 
заложби и мотивация, 
авторитет, стратегия за 
вземане на решения и 
успешна реализация, 

Връзки и взаимоотношения. 
Обуславяне, уроци, 

страхове. Път, мисия и цел в 
живота.

60 лв.

ФЪН ШУЙ АНАЛИЗ 
НА СРЕДАТА

Схемата на Ба Гуа, 
корекции и хармонизиране 

на енергията в 
пространството и секторите 

на дома, градината и 
работното място.

50 лв.

ТЕМАТИЧЕН HUMAN 
DESIGN АНАЛИЗ

Тематични цикли: здраве и 
специфика на 

индивидуалната ви 
биоенергийна матрица; 
мотивация, заложби, 

кариерно ориентиране; 
съвместимост, партньорства, 

модели на 
взаимоотношения; страхове, 
травми, уроци – полезни 

практики за освобождаване 
и отработване.

60 лв.

С А М О  Д О  К Р А Я  Н А

ЮЛИ 2022 

ВАРИАНТ НА ПРОМОЦИОНАЛНА КЛУБНА КАРТА:

АСТРОЛОГИЯ

HUMAN DESIGN

ФЪН ШУЙ

-30% 
ОТСТЪПКА

ЗА ВСИЧКИ ПРЕДСТОЯЩИ 
СЕМИНАРИ И ПРАКТИКИ

АСТРОЛОГИЯ

HUMAN DESIGN

ФЪН ШУЙ

-50% 
ОТСТЪПКА

ОТ ВСИЧКИ ПРЕДСТОЯЩИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО

-10% 
ОТСТЪПКА

ЗА ВСИЧКИ ПЛАТЕНИ 
АСТРОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ

НОВОЛУНИЯ

ПЪЛНОЛУНИЯ

ЗЛАТЕН БОНУС 

Ела и си вземи!

Последвай ни! 

Стани част от виртуалната платформата, „НОВОТО СЪЗНАНИЕ”. При нас ще 
получиш богата гама от информация в областта на астрологията, Human Design 
и Фън Шуй, комбинирани с лесни и ефективни практики. Запиши се в нашите 

обучения, уъркшопове, семинари и събития на живо.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

Септември HUMAN DESIGN

Октомври АСТРОЛОГИЯ

●Живей своят уникален дизайн ●

● Тайната на звездните кодове ●

ПРЕДСТОЯЩИ 
УЪРКОШОПОВЕ И СЕМИНАРИ

Август HUMAN DESIGN

Септември АСТРОЛОГИЯ

● Human Design навигатор ●

● Универсалният език на звездите ●

УЪРКОШОП

СЕМИНАР

ПИСАНЕ НА ЖЕЛАНИЯ

регулярно по новолуния и пълнолуния.

350 лв.

150 лв.

Септември СЪБИТИЯ НА ЖИВО 20 лв.

НОВОТО СЪЗНАНИЕ
ПЛАТФОРМА ЗА ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ 

И ДУХОВНО ИЗРАСТВАНЕ

Скъпи приятелю,
Твоята истинска звездна същност
трепетно очаква да се пробудиш. Да
отвориш широко вратата за светлината,
на истината и духа. Ти си част от
безкрайната вселена, която разполага с
неизчерпаеми ресурси. А ограниченията
са единствено в твоя ум. Той изкривява
съзнанието и поставя лимитите, които
спъват твоето развитие. Довери се на
своя Висш Аз, който е избрал програмата
на живота ти. Поеми отговорност за
своето духовно израстване. Време е да
се довериш на своето ново съзнание.
Позволи си да получиш всички дарове,

които вселената е подготвила специално
за теб. Пресътвори себе си със
светлината на знанието, силата на
любовта и мъдростта на звездите.
Разчети своя звезден код с помощта на
древната наука за звездите - Астрология.
Открий спецификата на своята уникална
биоенергийна матрица с новата
системата Human Design. Бъди себе си!
Живей автентично! Изгради своята
хармонична среда с помощта на
древното изкуство Фън Шуй и привнеси
повече здраве, любов, щастие, хармония
и успех в живота си.

АСТРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ
ХОРОСКОП

Характеристика на 
личността, таланти и 

заложби, образование, 
възможности за 
професионална 

реализация, финанси, 
взаимоотношения, 

романтични връзки и брак, 
кариера, духовно развитие.

60 лв.

ТЕМАТИЧЕН АНАЛИ 
ПО ИЗБОР

Тематични цикли: здраве, 
комуникации, романтични 
връзки, възможности за 
брак, финанси, професия, 

кариера и др.

50 лв.

КАРМИЧЕН АНАЛИЗ НА 
НАТАЛНА КАРТА

Ъглови домове и оси в 
хороскопа, ретроградни 

планети, аспекти, кармични 
астроточки, Лунни възли.

60 лв.

ГОРЕЩА ЛЯТНА ПРОМОЦИЯ САМО ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ АВГУСТ 2022!!!

Ела и избери:

• Астрологични знания и практики, 
които са залегнали в основата на 
новата наука Human Design.

• Базовото ядро на системата   
Human Design.

• Астро и енергийна психология. 
Работа с уроците в отворените 
центрове, линиите и травмите 
чрез прилагане на Техниките за 
емоционална свобода. „Работа с 
вътрешното дете”

• Арт-терапия и Алтернативна 
медицина: арома-терапия и 
хромо-терапия

• Техники за творене на реалността 
и работа с виолетовия пламък

• Безплатна първоначална 
консултация и насочване към най-
подходящата за случая услуга.

• Лични консултации и техники за 
освобождаване от негативни 
емоционално- психологически 
модели и травми. 

• Индивидуални и групови практики 
за творене на реалността. 

• Професионализъм,               
дискретност, ефективност .

ПРОГРАМИТЕ СА РАЗРАБОТЕНИ 
ЛИЧНО ОТ МЕН И ВКЛЮЧВАТ:

Да водиш по-здравословен  и 
осъзнат живот.

Да вникнеш в  основните 
характеристики на уникалната 

си биоенергийна матрица.

Да откриеш и разгърнеш целия 
си заложен потенциал.

Да намериш и извървиш най-
прекия път към успеха

Да изградиш хармонични 
взаимоотношения на всички 

нива.

Да бъдеш по-здрав, обичан щастлив 
и удовлетворен човек.

Да хармонизираш пространството в 
своя дом, градина и работна среда.

Да привлечеш повече здраве, 
любов, щастие, късмет и 
благоденствие в живота си.

Да вървиш по пътя на своето 
духовно израстване.

Да се отнасяш към себе си и  
другите с повече любов, уважение, 
толерантност и приемане.
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ПРИ НАС ЩЕ ПОЛУЧИШ ОЩЕ: ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ НАШАТА ПЛАТФОРМА „НОВОТО 
ПОЗНАНИЕ”. ТАКА ЩЕ МОЖЕШ: 

(+359 886) 955 666

(+359 898) 235 966

novotosaznanie@gmail.com

Ще върнем телефонно обаждане в 
рамките на 30 минути

Отговор на имейл в                     
рамките на два работни дни.

КОНТАКТИОчакваме те!


