3 nycklar
kurs i medial- och andlig utveckling
Det som förenar oss är vårt mediala och spirituella intresse. Är just Du nyfiken på det
mediala och liknande frågor? Vill Du få en bra start i din utveckling? Och väcka upp ditt
hjärtas röst din sanning, stärka relationen till Dig själv och andra? Få redskap hur du går
vidare på din andliga resa? Alla deltar efter sin förmåga och intressen. Vi lär oss genom
gemensamma övningar både i grupp o enskilt. Ledda kanaliserade meditationer ingår.
Varje kurs är individuell beroende på vilka som deltar och var de befinner sig i den
andliga processen. Kursen utformas även av kanaliserade budskap från högre ljusväsen
och från andra dimensioner.
De nya energierna är här, alla påverkas av kroppsliga smärtor o även i våra knoppar. Vi
stiger i frekvens från tredje till fjärde ända upp till sjunde dimensionen beroende hur
långt vi kommit i vår andliga resa i själ o hjärta. Låt inte smärta o rädsla gripa tag i er o
ta överhand över ert liv hur ont ni än har. Tacka för vad som händer på cellnivå, kroppar
och DNA ställs om öppnar upp o det gör ont. Våra själar har varit blockerat för många av
oss i tusentals år. Det är Nu det sker ha tillit till allt i kärlek o ljus
Datum: 15-16 oktober 2016 10.00-ca 16.00
Plats: Djulögatan 56, Katrineholm
Kostnad: 1200 kr för två dagar. I kursavgiften ingår frukt och dryck.
Föranmälansavgift på 400 kr betalas senast 30 september 2016.
Eventuell avbokning måste göras två veckor innan annars betalas inte
föranmälningsavgiften tillbaka.
Maxantal på kursen är 12 stycken. För att kunna nå varje
individs andliga utveckling.
Övernattning kan ordnas till självkostnadspris. Frukost och
sänglinnen ingår.
Medtag egen lunch. I närheten finns både restauranger och
en ICA-butik.
Frågor och anmälan görs via marlene@berordig.se
Inbetalningsuppgifter och övrig information får du efter
anmälan.

Välkommen!
Marlene Kling www.berordig.se

