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Føler du dig ofte svigtet af andre?
Har du følt dig tilsidesat i din tidlige barndom?
Har du svært ved at mærke dig selv?
Føler du ofte, du ikke bliver set og hørt?
Føler du nogen gange angst og frygt?
På
•
•
•

dette kursus vil vi arbejde med de 3 chakre:
Rodchakret
Harechakret
Solar plexus

Når du lukker af overfor verdenen, kan det skyldes blokeringer fra
din tidlige barndom. Blokeringer kan f.eks. skyldes, at du har været
uønsket af dine forældre, eller haft søskende, der ikke har ønsket dig.
Blokeringer, sidder ubevidste i din krop.
Her er det Rodchakret vi arbejder med.

•
•
•
•
•

Når du føler, svigt på nogle omåder eller har svært ved at finde
fodfæste
Når du føler du er nød til at tilpasse dig dem du er omgivet af
Når du føler du ikke bliver set eller hørt
Når du har svært ved at omgåes andre på optimal vis

Så har du lukket ned for din tro på, at alt kommer til dig, når du har
tillid til processen.
Her er det Harechakret vi arbejder med
Lukker du af for, hvad du er vant til at se og høre, og dermed trækker
dig ind i dig selv, så du ikke føler dig tilstede i dit liv?
Det arbejder vi med omkring Solar Plexus og nærhed
Når vi befinder os på denne jord, har vi lukket af for den åndelige verden og kan derfor ikke se og mærke alle de, der står omkring os, som
gerne vil hjælpe. Dette kursus hjælper dig til at finde ind til dig selv, så
du igen kan åbne op og fjerne de blokeringer, der ligger så du med
tro og tillid igen kan åbne op til universet.
Kaffe, te og vand er inkluderet mens frokosten aftales nærmere.
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