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Guide til Masteruddannelsen 
 

 
 
Velkommen til denne guide omkring Instituttet for Numerologis 
masteruddannelse i numerologi, Master i Numerologi ®, ejet, administreret 
og forvaltet af Millicentt Rosamunde. 
 
 
 

 
 
 
 
På de følgende sider kan du læse mere detaljeret om Masteruddannelsen, så 
du er godt klædt på inden tilmelding og/eller uddannelsesstart. 
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Velkommen 
Velkommen smukke gudinde, velkommen smukke match numerolog. 
 
Du er allerede indviet i numerologiens visdom, du er allerede så vidende og 
kompetent. 
Hvis denne overbygning til din numerolog uddannelse taler til dig, så er du 
klar til at tage din personlige vibration til højere dimensioner og som 
konsekvens deraf løfte din viden, dit virke og det lys du deler med verden. 
 

 
 

Tak for dig smukke sjæl, tak fordi du er åben overfor at træde endnu dybere 
ind i vibrationernes verden. Tak fordi du er åben overfor at tage din 
spiritualitet og numerologiske visdom til et endnu højere niveau. 
 
Jeg byder dig varmt velkommen. 
 

Kærligst  
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Datoer for Masteruddannelsen 
 

-oversigt over datoer 
for undervisning på master holdet 2020: 

 
 
Modul 10 – Den Numerologiske Merkaba 
 

• Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 10-17 
• Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 10-17 

 
 
Modul 11 – Den Numerologiske Relationsteori – Parrelationer 
 

• Onsdag d. 2. september 2020 kl. 10-17 
• Torsdag d. 3. september 2020 kl. 10-17 

 
 
Modul 12 – Den Numerologiske Sjælsenergi 
 

• Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 10-17 
• Onsdag d. 25. november 2020 kl. 10-17 

 
 
Opsamling og Afslutning 
 

• Torsdag d. 10. december 2020 kl. 10-17 
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Introduktion 
 

Hvorfor en Masteruddannelse i Numerologi? 
Smukke dig, du kan være helt sikker på at du fik det hele med fra Match Numerolog 
Uddannelsen. Der er ikke noget indenfor den klassiske og overleverede numerologi, som 
jeg har holdt tilbage eller udeladt. Du har modtaget det hele. 

Som du også ved, så har jeg alle dage sat en ære i at holde den klassiske numerologi 
klassisk og ren. Jeg ved at det er min rolle at hjælpe med at vogte og værne om den 
klassiske numerologi for at bevare den i sin rene form for eftertiden. Den hellige viden om 
den numerologiske essens, numeroskopet, årstalsrækkerne og øvrige udregninger om 
karma og skæbne er ikke op til os at justere eller ændre, men derimod beskytte, for de 
besidder uendelig visdom. 

Masteruddannelsen er en udvidet forståelse af den klassiske numerologi 
Numerologi, hellig geometri og andre spirituelle anliggender har i sammenhæng med den 
klassiske numerologi rigtig meget at byde på. 

Jeg har grundet min akademiske baggrund studeret numerologien indgående i mange år 
(du husker måske mit ”bibliotek” på kontoret?). Jeg har lavet meta-analyser af 
numerologisk litteratur i mange år og sorteret i den omfangsrige litteratur. 

 

 
 

Masteruddannelsen kommer nu fordi det er tid til at jeg deler mine undersøgelser, 
min viden, med dig smukke sjæl og med verden. 
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Masteruddannelsen er er overbygningen til Match Numerolog Uddannelsen. 
Masteruddannelsen er den klassiske numerologi sat i anvendelse med spiritualitet, det er 
udvidelsen og videreførelsen af den klassiske numerologis hellige indsigter. 

For mig som underviser det vigtigt med dette skel imellem grunduddannelsen og 
kandidatuddannelsen. Jeg oplever det er vigtig at overlevere den gamle visdom rent, uden 
subjektive tilføjelser på Match Numerolog Uddannelsen. 

Helt ærligt, så har jeg længe udskudt denne Master fordi jeg ikke ønskede at hævde mig 
på nogen måde; jeg følte det i en periode endda som om at jeg forrådte de gamle 
numerologiske mestre hvis jeg fremsatte mine synspunkter og af respekt for den gamle 
visdom undlod jeg at gå videre med projektet. 

Men jeg forstår nu, efter flere års studier, kanalisering og meditation på disse 
numerologiske sandheder, efter flere karmiske slip, at det materiale som denne 
Master i Numerologi består af, allerede er indeholdt i den klassiske numerologi og 
denne videreuddannelse giver muligheden for at dykke mere ned i disse emner, lade 
dem åbne sig op og folde sig ud. 

Jeg forstår nu at min mangeårige erfaring som uddannelsesleder på grunduddannelsen 
gør mig særligt egnet til netop at udvide forståelsen og tage den klassiske numerologi til et 
højere spirituelt niveau i tråd med Jordens løftede vibration. 

 

Tak for dig smukke sjæl 
Jeg er dybt taknemmelig for den tillid du allerede har vist mig smukke sjæl ved at give mig 
lov til at guide dig ind i numerologiens verden til at begynde med og jeg er meget beæret 
og ydmyg overfor denne opgave. 

Jeg går til opstarten af denne Master Uddannelse i Numerologi med den største 
respekt for den klassiske numerologi og søger kun at anvende den på et højere 
niveau. Jeg ved at det højere formål med denne overbygning til numerolog 
uddannelsen er at udbrede numerologiens visdom. 

En smuk konsekvens af anvendelsen af numerologien på dette niveau er ikke bare 
udvidelsen af dit hjerte, lys og spiritualitet (som ellers er grund nok i sig selv!) men også på 
sigt udviklingen af flere uddybende mulige sessioner til personer der har gennemgået 
navneskifte og som søger mere indsigt og forståelse af deres proces. Det højeste formål 
og grunden til at jeg vælger at tilbyde denne videreuddannelse, er at gøre numerologiens 
dybeste indsigter mere tilgængelige på en brugbar, opløftende og kærlig måde. 

Jeg glæder mig til at få muligheden for at dele mine fund med dig og jeg glæder mig 
til at sammen at udforske disse indsigter. 
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Indhold på modulerne 

 
 

 
 
 
 
 
Modulerne på Masteruddannelsen er en fortsættelse af modulerne på Match 
Numerolog Uddannelsen. Hvor Match Numerolog Uddannelsen var 
grunduddannelsen og indeholdt modulerne 1-9, så er masteruddannelsen 
overbygningen og indeholder modulerne 10-12. 
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Modul 10 Den Numerologiske Merkaba 
 
Tirsdag d. 23. juni 2020 kl. 10-17 
Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 10-17 
 
Den Numerologiske Merkaba 

- Den numerologiske sjælsstjerne, merkabaen 
- Dharma trekanten og dharmakoden 
- Karma trekanten og karmakoden 
- Merkabaen to- og tredimensionelt 

 
Perspektivering til astrologien 

- Måneknuder – North/South nodes  
 
Modul 10 er et modul med fokus på den numerologiske essens i sin helhed. Formålet med 
denne viden er at opnå større forståelse for hvordan vi som mennesker kan udleve vores 
højeste skæbne. 
Merkabaen viser os vores højeste potentiale (dharma) og det vi må mestre for at opnå 
dette, hvad vi har med os (karma). 
Vi udforsker og lærer om forbindelserne tallene imellem, dynamikken mellem karma og 
dharma og vi perspektiverer til astrologien for at opnå en endnu bredere og dybere 
forståelse af individet. 
 
På dette modul udleveres en krystal merkaba stjerne til alle studerende, som vi anvender i 
undervisningen og under en guidet meditation på disse første undervisningsdage. Denne 
krystal bliver en guide og rejseledsager på resten af uddannelsen. 
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Modul 11 – Den Numerologiske Relationsteori - Parrelationer 
 
Onsdag d. 2. september 2020 kl. 10-17 
Torsdag d. 3. september 2020 kl. 10-17 
 
Relationsteorien 

- Relationer, dynamikker, gruppedynamikker 
- Parrelationer, parforhold 

 
Relationer fra et spirituelt perspektiv 

- Karmiske relationer, soulmates, twin flames 
- Parforhold, ægteskab 

 
Relationsteorien og den numerologiske merkaba 

- Dharma og karma i relationer 
 
Modul 11 handler om relationer. På dette modul udforsker og anvender vi relationsteorien 
på de personlige relationer for at opnå en større forståelse af relationer. Der er fokus på 
dynamikker mellem mennesker, i 1:1 relationer og gruppedynamikker. 
Vi kommer omkring relationer og forhold fra et spirituelt perspektiv, hele tiden med fokus 
på at løfte og forstå. 
 
I forlængelse af modul 10 vil vi anvende den numerologiske merkaba og arbejde med den 
dybdegående analyse af fx parrelationen. Vi udforsker og lærer om hvordan dharma og 
karma påvirker en relation. 
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Modul 12 Den Numerologiske Sjælsenergi 
 
Tirsdag d. 24. november 2020 kl. 10-17 
Onsdag d. 25. november 2020 kl. 10-17 
 
Den numerologiske sjælsenergi 

- Betydningen af det dobbelte tal i sjælsenergien 
- Sjælens rejse og udvikling via udregning fra tarottens verden 

 
De 12 chakraer 

- De 12 ascensionschakraer - farver, tal og krystaller i 5. dimension 
- De 12 chakraer og merkabaen (numeroskopet og sjælsstjernen) 

 
Lyskroppen 

- Aktiverende meditationer 
 
På modul 12 udvider vi forståelsen af sjælsenergien via talsymbolik, chakraer og 
lyskroppen. 
Dette modul er et kærligt nik til flere af modulerne på MNU, ligesom det også giver den 
sidste dimension til den numerologiske merkaba fra modul 10. Vi inddrager numeroskopet 
og udforsker dennes forbindelse med det sjælelige og de højere dimensioner. 
 

 
 
Vi udforsker betydningen af eventuelle dobbelte tal i sjælsenergien, en udregning der ikke 
har samme tolkning som andre tal i den numerologiske essens og som ikke er blevet 
berørt på MNU, da den videnskabsteoretisk ikke kommer fra den klassiske numerologi. 
Her tages den under kærlig behandling ligesom vi anvender og ser på tarottens 
”årstalsperiode” udregning for sjælen. 
 
Modulet er herudover et aktiverende modul for højere visdom med flere initierende 
meditationer for at opløfte og integrere mere lys. 
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Opsamling og Afslutning 
 
Torsdag d. 10. december 2020 kl. 10-17 
 
Opsamling på moduler 

- Her er der mulighed for at repetere eller vende tilbage til tidligere emner 
 
Afslutning 

- Afsluttende guidet meditation 
- Udlevering af cand. numerus. certifikater 
- Fælles hygge og tak for denne gang 

 
Denne dag har ikke et helt fastlagt program, men sammensættes og anvendes efter 
behov. 
 
Det er en dag, der ikke omhandler et bestemt modul, men kan fungere som opsamlende 
på modul 10, 11 og 12. Masteruddannelsen er dybdegående og omfattende – denne 
ekstra dag er afsat til at samle op på indsigter, spørgsmål, refleksioner, så forløbet 
afsluttes bedst muligt. 
 
 
Eftermiddagen er dog fastlagt og er afsat til den afsluttende meditation, en uhøjtidelig 
uddeling af certifikaterne og fælles hyggetid. 
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Praktisk info 
Alle undervisningsdage foregår på Vesterhavnen 15, 1. 3, 5800 Nyborg kl. 10-17. 
Undervisningen starter kl. 10, så det er en god idé at komme lidt før. 
Det er i gå afstand fra Nyborg Station. 
Der er mulighed for gratis parkering lige foran bygningen såfremt du ankommer i bil. 
 
Alle undervisningsdage er med forplejning. 
Vi får leveret frokost til døren kl. ca. 12.00 og om eftermiddagen er der en lille sød/sund 
snack. 
Der er dagen igennem fri adgang til vand, nespresso kaffe og pukka te. 
 
Rammerne 
Undervisningsdagene foregår i Millicentts praksis og bolig i Nyborg, som du kender det fra 
Match Numerolog Uddannelsen. 
 
Der er mulighed for at veksle mellem standard undervisning ved white board tavle og 
afslappede refleksioner fra de bløde møbler. 
I pauserne er der mulighed for at trække frisk luft på altanen og nyde havudsigten. 
 

          
 
Små uddannelseshold 
På Masteruddannelsen er der ligesom på MNU en begrænsning på antallet af personer på 
hvert uddannelseshold for at sikre et vist niveau af kvalitet. Du kommer derfor tæt på dine 
medstuderende undervejs i forløbet. 
 
På modul 10 får du udleveret: 

- En hvid mappe som kan følge dig uddannelsen igennem til dine papirer. 
- Printet uddannelsesmateriale 
- Din Merkaba krystal   
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Materialet 
 
Til alle moduler får du forskellige skriftlige dokumenter præsenteret i vores online 
simplero space som pdf-filer, så du kan læse og forberede dig inden 
undervisningsdagene, disse udleveres også i printet form til dig, så du kan sætte 
materialet i din mappe. 
Du kan også opleve at modtage andre printede dokumenter som en overraskelse på 
livedagene, ligesom det er muligt at noget af indholdet vil blive formidlet til dig via lyd, som 
mp3 lydfiler inden selve undervisningen og/eller efter. 
Guidede meditationer vil være en del af alle tre moduler, nogle live og nogle 
formidlet inden/efter undervisningen som lydfil. 
 
Alle live dage optages som mp3 lydfiler og uploades efterfølgende til vores online space. 
Du har på den måde mulighed for at genhøre undervisningen. 
 

 
 
På dette første Master hold er der en vis fleksibilitet og også en afprøvning af hvordan det 
numerologiske materiale bedst muligt videreformidles. 
Masteruddannelsen 2020 er en smuk jomfrurejse ind i højere dimensioner og du 
smukke sjæl kan være med til at sætte ruten for rejsen. 
 
Din adgang til det online materiale vil som udgangspunkt være ubegrænset og fortsætte 
også efter uddannelsen er færdig. Da der kan komme tilføjelser eller ændringer i 
forbindelse med fremtidige Master hold vil der blive tilbudt muligheder for at genopfriske 
den numerologiske materiale ligesom eventuelle gennemgange af evt. nyt materiale 
(NB. Formen på dette er endnu ikke fastlagt og vil opstå efter behov.). 
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Facebook gruppe 
 
I forbindelse med den officielle opstart på Masteruddannelsen inviteres du ind i en ny 
facebook gruppe kun for Masterstuderende. 
Den oprettes som lukket og hemmelig på facebook fordi det ikke nødvendigvis er alle som 
tager en uddannelse i numerologien, der har lyst til at deres facebookvenner kan se det. 
 
Alt hvad der bliver kommunikeret i gruppen kan altså ikke ses og læses af andre som ikke 
er med i gruppen. Det er vores lukkede rum. 
 
Facebook gruppen er der for at støtte undervisningen og for at hjælpe med at facilitere 
holdet og fællesskabet, som kan indeholde kendte ansigter men også numerologer fra 
tidligere/senere MNU hold end dit. 
 
Sparring og supervision 
 
Formålet med facebookgruppen er primært til sparring og sekundært til supervision. 
 
Gruppen er der for din skyld, så du kan sparre med dine medstuderende. Det er et sikkert 
rum, hvor du kan dele dine tanker og oplevelser omkring numerologi, proces og 
uddannelses relaterede ting. Der opfordres til at du deler dine overvejelser og bruger 
gruppen aktivt. Det er et fint rum til jeres fællesskab som master studerende, hvor I kan 
støtte hinanden og udveksle erfaringer. 
 
Kærlig tone i gruppen 
På MNU har vi kun gode erfaringer med uddannelsesgrupper på facebook, så det er 
udelukkende for en god ordens skyld, at der henstilles til at holde en kærlig og rummelig 
tone i facebookgruppen. 
 
 
Spørgsmål 
 
Imellem undervisningsdagene eller i forbindelse med nyt materiale kan der opstå 
spørgsmål, overvejelser, refleksioner mv. 
Alle den slags spørgsmål bruger vi også facebookgruppen til, så svarene kommer alle til 
gode. 
 
Når du skriver et opslag i gruppen som du gerne vil have mine øjne på, så er det vigtigt at 
du ’tagger’ mit navn Millicentt, så jeg kan se det. Du ’tagger’ blot ved at skrive navnet i dit 
opslag, så markeres navnet med fed skrift og opslaget popper op hos mig. 
 
Jeg kigger ind i Facebook gruppen mindst to gange om ugen og besvarer eventuelle 
spørgsmål. 
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Spirituel proces 
 
En Masteruddannelse i Numerologi er på ingen måde som en almindelig akademisk eller 
faglig uddannelse. Masteruddannelsen i Numerologi er en transformerende rejse. 
Uddannelsen retter sig mod at udvide dit virke som numerolog, uddybe din forståelse af 
numerologien og sætter dig i stand til at tilbyde nye typer sessioner til dine klienter. 
 
Du kommer til at lære mere om numerologien i forbindelse med sjælen, dharma og karma 
end du allerede har lært, du kommer til at lære mere om relationer og parforhold fra et 
numerologisk og spirituelt perspektiv og du kommer til at lære mere om proces og 
chakraer i højere dimensioner. 
 
Det er uundgåeligt at du går i en form for personlig proces undervejs, fordi meget af 
det vi kommer til at arbejde med, eksisterer i 5. dimension – denne uddannelse er 
derfor også et skub til og et løft af din spirituelle udvikling. 
 
For at du bedst mulig kan navigere i, ikke bare at lære om numerologien i teori og praksis, 
men også navigere i din egen personlige proces, skruer jeg op for de guidede meditationer 
undervejs i forløbet, så du støttes i at arbejde med indsigterne, energierne og dig selv 
undervejs. 
 

1:1 Session med Millicentt 
Som en del af Masteruddannelsen tilbydes du en 1:1 session af 1 times varighed med 
Millicentt. Her har du mulighed for på tomandshånd at drøfte din personlige proces eller 
andet som du ikke ønsker at tage i plenum sammen med hele gruppen. 
Du kan modtage din session i Millicentts praksis i Nyborg eller som online møde via 
skærm (zoom/facetime). 
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Praktiske detaljer og pris 
 
Masteruddannelsen i Numerologi løber henover 7 måneder 

- Start 1. juni 2020 
- Slut 31. december 2020 

Du kan se de præcise datoer på side X 
 
Juni-Juli kommer til at have fokus på modul 10 
August-september kommer til at have fokus på modul 11 
Oktober-november kommer til at have fokus på modul 12 
December måned har fokus på opsamling og afslutning 
 
Der er i alt 6 undervisningsdage og 1 ekstra dag med fuld forplejning. 
(til sammenligning er der 12 undervisningsdage fordelt på 9 moduler på MNU) 
 
Facebookgruppen er tilgængelig i hele perioden. 
Den online adgang til Simplero spacet fortsætter også efter uddannelsens afslutning. 
 

 
 

Pris for uddannelsen 
 
Masteruddannelsen i Numerologi koster 25.000kr. 
Uddannelsen kan betales i rater, hvis ønsket, fx 7 rater henover uddannelsen: 
1. rate à 4.000kr. betales ved tilmelding. 
Efterfølgende 6 rater à 3.500kr. betales 1. jul., 1. aug., 1. sep., 1. okt., 1. nov. og 1. dec. 
 
 
Early Bird rabat 2020 
Ved tilmelding inden d. 25. april 2020 kan du opnå rabat. 
 
Early Bird pris på Masteruddannelsen: 23.500kr. 
Uddannelsen kan betales i rater, hvis ønsket, fx 7 rater henover uddannelsen: 
1. rate à 3.400kr. betales ved tilmelding 
Efterfølgende 6 rater à 3.350kr. betales 1. jul., 1. aug., 1. sep., 1. okt., 1. nov. og 1. dec. 
 
Obs. Ved samlet betaling inden for early bird tidsfristen opnår du yderligere rabat og prisen 
vil så være 22.500kr. 
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Instituttet for Numerologi 
Instituttet for Numerologi er den organisation og virksomhed som står bag Match 
Numerolog Uddannelsen, Masteruddannelsen i Numerologi samt Match Numerolog 
Foreningen. 

Millicentt Rosamunde er direktør i Instituttet for Numerologi. 

Når du certificeres som cand. numerus., så certificeres du af Instituttet for Numerologi og 
modtager diplom herpå til den sidste dag. 

 

Du kan læse mere om Instituttet for Numerologi på www.instituttetfornumerologi.dk. 

 

Instituttet for Numerologi er på facebook og LinkedIn 
Som studerende på Masteruddannelsen kan du ’tjekke ind’ på Instituttet for Numerologi på 
facebook, når du har undervisningsdage med dit hold og synliggøre din passion og 
interesse for dine facebook venner. 
 
Gå meget gerne ind og ’like’ Instituttets egen facebook side, som har til formål at 
synliggøre numerologien og uddannelserne på den mest lysende og positive opløftende 
måde muligt. 
 
Du kan herudover tilføje din uddannelse på facebook og LinkedIn til din personlige profil 
helt på linje med andre uddannelser i Danmark. 
 
Instituttet for Numerologi blev skabt i 2016 med henblik på at fremme 
numerologien i Danmark på en professionel, lysende og kærlig måde. 

 

Den beskyttede cand. numerus. Mastergrad uddeles kun af Instituttet for Numerologi via 
certifikatet og det særlige Match Numerolog og cand. numerus. logo, som du som 
certificeret Master i Numerolog kan placere på din hjemmeside eller anden branding. 
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Cand. numerus. 
Titlen som numerolog er ikke en beskyttet titel. Titlen som ”Match Numerolog” er derimod 
beskyttet, da denne titel ejes af instituttet for Numerologi. 

Ligeledes og i forlængelse heraf er titlen som Master i Numerologi, cand. numerus. også 
ejet og beskyttet af instituttet for Numerologi. 

 

Hvad er ”cand. numerus.”? 

Cand. numerus. er den latinske betegnelse for en som har studeret numerologi på 
kandidat/master niveau. 

Cand. numerus. = kandidatgrad i numerologi 

Masteruddannelsen er overbygningen til Match Numerolog Uddannelsen og anskues som 
en kandidatuddannelse. 

 

Match Numerolog Uddannelsen som diplomuddannelse og Masteruddannelsen som 
kandidatgrad kan naturligvis ikke sidestilles med det danske uddannelsessystems øvrige 
uddannelser, idet Instituttet for Numerologi baserer sig på åndsvidenskab fremfor empirisk 
gængs videnskab. 

Men Instituttet for Numerologi forbeholder sig alligevel retten til at anvende den korrekte 
betegnelse i forbindelse med certificeringen og fejringen af numerologiens 
ypperstepræstinder. 

Masteruddannelsen i Numerologi under Instituttet for Numerologi giver 
dig smukke sjæl, du smukke gudinde og ypperstepræstinde af den 
dybeste klassiske numerologiske visdom, retten til at kalde dig cand. 
numerus. 
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Tilmelding til Masteruddannelsen 
 
Måske er du allerede tilmeldt på Masteruddannelsen du som læser dette. I så fald, så 
glæder jeg mig meget til at se dig til den første undervisningsgang d. 23. juni 2020 smukke 
sjæl. 
 
Hvis du ønsker at tilmelde dig på Masteruddannelsen i Numerologi, så skal du som 
tidligere certificeret Match Numerolog blot sende mig en mail til mail@numerologi.nu. 
 
Hvis du har spørgsmål eller kunne tænke dig at tage en lille sludder, så kan du også 
smutte ind forbi www.numerologi.nu/uddannelse/master-i-numerologi/ 
og booke en afklarende samtale, det er helt low key og hyggeligt. 

 
Tak for nu smukke sjæl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kærligst 


