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Healing/Stjernevejen

Ønsker du at få ryddet op i din ”egen rygsæk” så du åbner for din
egen spiritualitet?
Kender du til det kosmiske nervesystem, de 12 stråler og meridianerne?
Vil du gerne lære, hvordan man arbejder med laserkrystaller og
healing?
Så er denne uddannelse noget for dig!
Udannelsen er bygget op i 6 moduler af 4 dages varighed og den
tager udgangspunkt i dig. På alle moduler arbejder vi med at give
dig til en bedre forståelse og større indsigt og erkendelser af dig selv.
I de sidste moduler vil vi arbejde mere i dybden med de lemuriske
laserkrystallerne.
Gennem teori og praktiske øvelser lærer du at fjerne de blokering,
der hindre dig i at modtage beskeder fra universet, og samtidig lærer
du at bruge laserkrystaller til at helbrede ud fra et holistisk synspunkt,
så der tages hensyn til det hele menneske.
Hvert hold består af maks. 6 personer.
De 6 moduler er bygget op, så der først løsnes op for evt. blokering
og bagefter lærer vi at bruge krystallerne. Du kan se på næste side,
hvad hvert enkelt modul består af:
Efter de 6 moduler afsluttes med en eksamen.
Jeg glæder mig til møde dig.

De lemuriske Laserkrystallerne

Modul 1- Laserkrystaller
I første modul arbejder vi med laserkrystaller, hvor vi lærer at hente
informationer herfra. Vi kommer også ind på chakra og legmer
Modul 2 - Sten og krystaller
I modul to lærer du, at anvende sten og krystaller sammen med laserkrystallerne for at forstærke effekten
Modul 3 - Farvehealing og kosmiske nervesystem
I dette modul lærer du healing ved hjælp af de sfæriske farver og lærer
om det kosmiske nervesystem (hvordan man åbner for ens intuition)
Modul 4 - De 12 stråler
Vi gennemgår de 12 stråler og deres betydning. I alle krystaller ligger
der gamle informationer i form af hellig geometri og gemte opskrifter.
De 12 ståler hjælper os til at frigøre disse gamle informationer.
Det lærer vi i modul 4.
Modul 5 - Meridianlære
Her lærer du om hele meridiansystemet, og alle de forskellige faktorer,
der er tilknyttet hver meridianbane - Hvad betyder de og hvad står de
for?
Modul 6 - Opsamling
På dette sidste modul samler vi op og lærer at anvende alle teknikker
sammen med laserkrystallerne, så du kan bruge dem til at helbrede
udfra et holistisk synspunkt.

