På rejse med Urstemmen
Frigørende & udviklende kraftsang forløb der støtter dig ind i den ny tids
energi.

Vil du løfte dig selv, din bevidsthed og personlige vibration så er forløbet
På rejse med Urstemmen tilegnet dig.
Du får en unik mulighed for at frisætte dig selv, udvide og udvikle dig i en
intim og tryg cirkel, hvor intuitiv kraftsang er det magiske redskab, vi
anvender. Du behøver ikke kende til energiarbejde med kraftsang for at
kunne deltage, men det er en fordel for dig, hvis du f.eks. har deltaget på
Gratis Intro eller grundkurset Intuitiv Kraftsang.
På Rejse med Urstemmen er et forløb, hvor vi mødes en aften om ugen i 6
uger, og som præsenterer dig for et alsidigt, dybdegående og frisættende
program, der støtter din personlige udvikling og udvidelse ind i en ny tid
med en langt højere vibration, end vi tidligere har haft i vores verden.

Dette får du med dig:
Gennem de 6 uger vil du vokse personligt. Personlig vækst er helt
individuel og afhænger af hvad, du kommer med og hvordan din rytme i
personlig udvikling er. For nogle tidligere deltagere har det f.eks. betydet
større frihedsfølelse i livet generelt
mere balance i følelser og tanker
mere glæde og energi
større bevidsthed på egen vibration – det vi sender ud
mere over od
større tillid og forståelse af at livet altid holder os
Der er også ere tidligere deltagere, der har oplevet at modnes til at
tage et større livsskridt
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Alt det praktiske:
Tid: 6 torsdag aftener med start 27. oktober 2022. Sidste gang 1.
december. Alle aftener kl. 19 til 21.
Sted: Kraftsang, Kildegårdsvej 2, 4270 Høng
Pris: 2100,- for hele forløbet. Heraf depositum 700,- som sikrer din plads.
Info & tilmelding: kontakt@kraftsang.dk eller ring på 50590960. Din
tilmelding er sikret, når jeg har modtaget dit depositum via mobilepay
50590960 eller til konto 9383 4575009552 (depositum refunderes ikke ved
evt. afmelding).
Er du begynder har du mulighed for at prøve hvad intuitiv kraftsang er ved
at deltage på en af de gratis introaftener, der afholdes i efteråret. Check
kraftsang.dk/kalender for dato og tidspunkt.
Tilmeldingsfrist: 13. oktober 2022
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Facilitator: BirgitteHelena Winther, intuitiv sanger & energiarbejder. Læs
mere på kraftsang.dk

