Kurser i 2016:

Se mere på www.stjernevejen.dk

Sted:

Stellas Alle 27, Esbjerg

Pris: 			

Kr. 1.800,- inkl. materiale

			

Tilmelding til:

			

Ellis Hansen, mobil: 2345 7282 		
eller på mail: Ellis.h@webspeed.dk

Slip din
indre
glæde fri

-

Vil du have lejlighed til at opnå en tæt kontakt til interesserede besøgende og mulige kunder.

-

du vil kunne give prøvebehandlinger, demonstrere og sælge dine produkter, uddele dit materiale,
fortælle om din kursusvirksomhed, eller informere om alternativ tænkning og levevis.

-

I foredragssalen vil der blive afholdt foredrag af særligt indbudte foredragsholdere, men i det omfang det er ledigt, vil l udstillerne også kunne disponere over dette lokale.

Samtidig er messen et forum, hvor du møder andre alternative behandlere / interesserede og hvor du
kan knytte nye kontakter og evt. etablere samarbejde med andre.

www.stjernevejen.dk

Healing/Stjernevejen

Glæde hvad er det?
•

Er det når alt lykkes for dig?

•

Er det når du føler dig i balance, der hvor du er?

•

Er det den boblende følelse indeni når du føler succes?

Kunne det også være der, hvor du kan begynde at se alle
de små ting i dit liv, og hvor du begynder at være taknemmelig for det liv du har, så du mærker, at du kan synkroniserer dig i dit indre?

På dette kursus vil jeg sammen med dig finder jeg ind til den
sandhed, der er din og hjælper dig til at forstå, hvad det er,
der bremser dig, den ene gang efter den anden.
Vi arbejder med synergieffekten, hvor vi sammen finder ind
til de blokeringer, der ligger inde i dig.
Du vil også modtage et Opalithjerte, som skal hjælpe dig.
På kurset vil der være gratis kaffe, te, vand og lidt let til
ganen
Frokost: Vi medbringer selv lidt, hver især, til et fælles bord.
Jeg glæder mig til at møde dig.

Kærlig hilsen
Ellis

