Den opstigende sjæls rejse – en dags retræte.

Til dig der søger og allerede ved at svarene er indeni dig selv. Til dig der ved, at vi
allerede er i den Nye tid med høje energier også kaldet 5 dimension, hvor vi har
muligheden for at være medskabende.
Føler du at det er svært at holde energien høj - og ryger du ofte ned i 3.dimensions
drama og dualitet?
Vi Hanne Overgaard, Christina Præstkær, Mette Peoples og Gina Asbjerg er også på
denne rejse. Det ligger i menneskets DNA at søge mod lyset.

Vi ved ligesom du at svarene, kærligheds frekvensen og lyset og dit livs flow, findes
indeni dig. Du skal være lyset, kærligheden og så kommer svarene og flowet af sig
selv.

Har du lyst til en lørdag i Alkymismens tegn? Der vil vi 4 guide dig til en afbalancering
- tilbage til din oprindelse som det fuldkomne menneske, der er ren essens og ren
kærlighed.

Du vil i løbet af denne dags retræte modtage en individuel afbalancering og
kinesiologisk test, hvor der fjernes blokeringer, overbevisninger, modstand og
traumer, der blokere din essens som det fuldkomne menneske.
Du vil få reaktiveret din ”indre alkymist” igennem Hologrammet og ”det fuldkomne
menneske” igennem Pentagrammet, begge kanaliseret og formgivet af Hanne.

Vi arbejder på at skabe en afbalancering af det maskuline og feminine element i os,
igennem blidt bevægelse, dans, kreativitet, meditation lydhealing, essentielle olier
og en ild ceremoni.
Vi skaber en overgang - så vi kan fastholde vores krop og sind konstant i 5
dimension.

Vi glæder os til guide dig igennem dagen. Vi mødes lørdag d. 20/8 kl. 10.00 - 17.00
hos Spirit House, i Hanne Overgaards dejlige atelier og have, i det nature skønne
Gilleleje. Adresse: Markvænget 8, 3250 Gilleleje

Vi sender dig lidt praktisk information i dagene op til retræten, men medbring gerne;
varmt tøj, madpakke til dagen, yogamåtte, tæppe, evt. meditationspude eller pølle,
papir og pen.
Vi sørger for snacks og te.

Din investering er 1500 kr.
Du sikrer din plads ved at sende os en e-mail på cpj.baggaardsro@gmail.com og ved
betaling til 0897 1027801 eller Mobil pay 31619195.
Tilmelding er bindende og bliver ikke refunderet. Bliver du forhindret, er du
velkommen til at inviterer en anden i dit sted.
Kærligst
Mette, Gina, Hanne & Christina

Du kan læse om dine undervisere her:
Christinapræstkær: https://www.christinapraestkaer.dk/
Mette Peoples: https://peoplesspirits.com/
Gina Asbjerg: http://ginaasbjerg.dk/
Hanne Overgaard:
https://www.facebook.com/instagram: hanne_spirithouse/

