Mød
englene omkringdig...
-du er ikke alene!!

Livlyset holder igen i år et
spirituelt sommerkursus
Vi arbejder med dine engle, skytsengle og guider gennem
undervisning, maling, meditation, clairvoyance, healing, øvelser,
visualisering, bekræftelser, dans, engle- og tarotkort.
- OPLEV DU IKKE ER ALENE
- MØD DIN EGEN ENGEL
- LAV DINE EGNE BEKRÆFTELSER OG VISUALISERINGER
Gennem kurset kommer du tættere på dig selv og alle dine hjælpere. Mærk at du ikke er alene,
og find en nemmere vej til at komme dine engle nærmere. Overskrid nogle af dine grænser.
Se dit liv gennem dine engles øjne.
Gæstelærer: Clairvoyant rådgiver Lisbeth Munk Ralsted
Lisbeth kommer og laver den ny tids chakraforløsning på alle. Gennem opgraderinger vil du
opleve dine chakre bliver omdannet og fornyet. Se mere om Lisbeth på www.børnecenteret.dk
- og er på vej med clairvoyanceuniversitetet.
Jeanette Rasmussen er indehaver at Livslyset hvor jeg er coach, clairvoyant og healer.
Jeg underviser igennem hele kurset med coaching, clairvoyance og går i dybden med dig så du
kommer ind og arbejder med din egen engel og find din livsopgave.
Jeg glæder mig til at se dig i Livslyset.dk
Med venlig hilsen Jeanette

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Sted: Livslyset, Vollerupvej 18, 4200 Slagelse.
Dato: Torsdag den 8. august til søndag den 11. august
Ankomst: Torsdag morgen. Vi starter kl. 10.00 med kaffe/te og brød.
Afrejse: Søndag kl. 16.00
Materialer: Liggeunderlag, tæppe, pude og blødt tøj
Overnatning: Medbring telt ellers mulighed for at sove i lokalet i
sovepose med liggeunderlag/luftmadresse.
Pris: kr. 3.000 – inkl. lækker forplejning som Annasøs Larsen søger for
samt kaffe/te. Ønsker du at deltage bedes beløbet være indbetalt
inden den 25. juli til Nordea på reg.nr. 2204 konto 3495436755.
Når beløbet kr. 3.000,- er betalt er det en bindende tilmelding.
Ved indbetaling husk at skrive navn og telefonnummer.

Jeanette Rasmussen
Livslyset.dk
Vollerupvej 18
4200 Slagelse

