Den opstigende sjæls rejse – del 2

“Din sjæl har ligget som et gammelt negativ, der ikke er blevet fremkaldt
endnu. Vi har stået alt for længe i mørkekammeret - men nu er tiden inde til,
at din sjæl skal fremkaldes i det fuldkomne billede”
Vores verden opleves som værende i kaos. Vi lever i en udfordrende tid, der i den
grad stiller krav til et indre paradigmeskifte.
Vi, Hanne Overgaard, Gina Asbjerg, Mette Peoples og Christina Præstkær, har
sammen skabt en platform, hvorfra vi skal forløse og slippe, det der ikke længere
gavner os og i stedet give plads til at skabe hellig helhed.
Vi må bevidstgøre vores tids udfordringer. Lære at opløse og slippe vores egne
og det kollektive tyngdefelt, og hæve vores bevidsthed til et højere frekvens
niveau.
Denne dag, skal vi kalibrere kroppen og skabe indre transformation, så kroppen
kan huse og støtte den opstigende sjæl på denne rejse.
Frygt og ensomhed, gør det svært hæve vores vibration. Så nyrerne skal
kickstartes, bugsytkirtlen der længe har arbejdet helt fejlcastet skal
transformeres, og vi skal i kontakt med, hvad vi i sandheden vibrerer.
Vi forbinder os til nye dimensioner igennem Hannes nyeste Hologram og derfra
vi arbejde med alt, lige fra kinesologi, gaven i maven, yogaøvelser, meditation og
indre energiarbejde til lyd healing igennem hellige instrumenter, mantra sang og
stemmens kraft.
Vi har et valg – hvad vælger du?
Vi glæder os til at guide dig igennem dagen. Vi mødes fredag d. 11/11/22
kl. 11 – 17.00 hos Spirit House, i Hanne Overgaards dejlige atelier, i det nature
skønne Gilleleje. Adressen er Markvænget 8, 3250 Gilleleje
Vi sender dig lidt praktisk information i dagene op til dagen, men medbring
gerne; varmt tøj, madpakke til dagen, tæpper, meditationspude eller pølle, papir
og pen.
Vi sørger for snacks og te.
Din investering er 1500 kr.
Har du ikke været med på Den opstigende sjæls rejse del 1, vil du ved din
tilmelding modtage en lille hjemmeopgave, der forbereder dig til dagen.
Derudover skal du på selve dagen møde kl 10. så du kan modtage en individuel
afbalancering og kinesiologisk test. Dette koster et lille tillæg på 200 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.

Link til event;
https://www.christinapraestkaer.dk/ugesk.../dagsretr-te.html
Eller
https://facebook.com/events/s/den-opstigende-sj%C3%A6ls-rejsedel/5615851768458033/

