
BIJLAGE 3  Overzicht van jouw Numerologische getallen 
 
Numerologische getallen:  
 

✓ Ware innerlijk:  
✓ Optreden naar buiten:  
✓ Huidige zelf:  
✓ Lotsbestemming:  
✓ Bestemmingskoers:  
✓ Eigen hart:  
✓ Geboortedag:  
✓ Dag voor geboortedag:  
✓ Dag na geboortedag:   
✓ Grondvesten of fundament:  
✓ Sleutel:   
✓ Onderbewustzijn:  
✓ Levenslessen:   
✓ Grote levenscycli:  

• Vibratie 1e grote levenscyclus:   
o Duur: 0 -        jaar  

• Vibratie 2e grote levenscyclus:  
o Duur:        -        jaar  

• Vibratie 3e grote levenscyclus:   
o Duur:       jaar - einde  

✓ Kleine levenscycli:  
• Vibratie 1e kleine levenscyclus:   

o Duur: 0 -        jaar  
• Vibratie 2e kleine levenscyclus:   

o Duur:        -        jaar  
• Vibratie 3e kleine levenscyclus:  

o Duur:        -        jaar  
• Vibratie 4e kleine levenscyclus:  

o Duur        jaar – einde  
✓ Uitdagingen:  

• Eerste uitdaging:  
• Tweede uitdaging:  
• Derde uitdaging:   

✓ Torens:  
• Vibratie 1e toren:  

o Duur: 0 -        jaar  
• Vibratie 2e toren:  

o Duur:        -        jaar  
• Vibratie 3e toren:  

o Duur:        -        jaar  
• Vibratie 4e toren:   



o Duur:        jaar - einde  
✓ Aanpak of benaderingswijze:  
✓ Belangrijkste neigingen:   
✓ Persoonlijk jaar voor het kalenderjaar:   
✓ Persoonlijk jaar voor het levensjaar:  

• Vibratie eerste 4 maanden:  
o Geldig van                  tm  

• Vibratie tweede 4 maanden:  
o Geldig van                  tm   

• Vibratie derde 4 maanden:   
o Geldig van                  tm   

 
 

Gefeliciteerd! 
 
 
Je hebt de volledige cursus afgerond en de ontdekkingsreis naar jezelf is tot een 
einde gekomen! 
Graag versturen we je per post of per e-mail een certificaat van deelname! 
 
Naslagwerk  
 
Zou je graag alle tekst van jouw numerologische getallen willen ontvangen als 
naslagwerk?  
Ook dat is mogelijk!  
We sturen je graag per post of per e-mail een (gebonden) naslagwerk. Zo heb je 
voor altijd een mooie numeroscoop waarin je je persoonlijke ontdekkingsreis kunt 
terug lezen!  
 
Kosten naslagwerk per mail: 15,00 euro  
Kosten naslagwerk per post in een gebonden naslagwerk: 25,00 euro 
 
Om het certificaat van deelname en het naslagwerk te kunnen ontvangen, mag je 
deze bijlage 3 met jouw persoonlijke getallen mailen naar post@suzannewijers.nl. 
Wij mailen je of sturen alles per post toe!  
 
Belangrijk!!!  
Geef in je e-mail aan of je je certificaat van deelname en je naslagwerk via de mail 
of per post wilt ontvangen. Vermeld in je mail je officiële geboortenaam, en indien je 
alles per post wilt ontvangen ook je adres, postcode en woonplaats!  
Het certificaat van deelname is gratis!  
 
Bedankt voor het volgen van deze online cursus! We hopen dat je er veel plezier aan 
hebt beleefd!  
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