M odul Overskrifter
Vindenes Visdom og Healing lægges i Medicinhjulet

Rejse til dig der har Shaman Grundforløbet
Eller kendskab til pileceremonien
START: 26 AUGUST 2017

Vindenes kraft og Ceremonielle arbejde
Rejser til planeterne
Vi henter visdom og energi til vores liv og Jorden.

Den Ny Tids Medicin
Bevar din Sjæls Energi
Ærkeengle og livets rene flamme - Pileceremoni
Magien i livets Blomst – Bliv Magien – Dans Magien

Vindene, livets hjul og Pile Ceremoni I samarbejde med
Stjernefolket, Metatron og Regnbuens kraft åbner vi
porte til Sjælens rige.

De fire vinde, jord, himmel, dig og Rejsen til at skabe ny medicin.
Moder jord dit anker – Giv Slip på kontrollen – Kærligheden til dig
Power Sang, Sjæls Sang, Mantra – Dine Sjæls koder
Lektier fra og kontakt til Andromedanerne? Stjernefolket

M akanaiya Schanne Bruun
www.shamanhulen.dk
Tlf.60710222
Sammen bærer vi energierne ind for at leve dem

Den Nye ids edicin
Vil du åbne din kanal, dine øjne og øre for kommunikation på et
højere plan, er du klar til at fylde dig selv op med din sjæls
Energi, Er du klar til at sige ja til dit sjæls formål at være dig, at
gå gennem livet fyldt op med energi fra dit eget Centrum.
Vil du give dig selv tid, rum og plads til at være den du er og
lade de gamle mønstre gå.
Energien bliver tilpasset det som er relevant for hver enkelt
Deltager, Vi rejser ind og transformere, besøger planeterne,
modtager visdom, trækker energien med ned til moder jord,
og herfra skaber et fysisk medicin hjul, højnet med den nye
energi.
Sammen arbejder vi med ny kanaliserede mantra og
meditationer tilpasset energien som forvandler dig og moder
jord nu og som åbner dig for at leve dit sjælsformål, hvis du
ønsker det og følger de redskaber som tildeles.
Du må være klar til kost ændringer, og du skal vide at hvis du
drikker alkohol eller ryger eller på andre måder indtager
medicin, vil du få svært ved holde energien.
Vi arbejder på at opnå den reneste kilde i os selv, at gå fra at
være lyset i mørket, til at bære lyset i lyset.
Vi rejser gennem tunnelen af Harmoni og bliver holdt af 9
stjernen, engle og Mestre.

Praktiske oplysninger
Vi henter visdom og energi til vores liv og Jorden.
Moduler: 26/27 august – 16/17 sept.– 21/22 okt. – 11/12 nov.
Derefter vil der ske en transformation af vores arbejde som energien
vil vise os - Vi mødes kl.10-16/17 som Energien vil.
Pris pr. modul: kr.1600,- overnatning + kr.100,Depositum Ved tilmelding kr.1000,Tilmelding til Takanaiya Schanne på Tlf.60710222
Mail Schanne@Shamanhulen.dk eller Facebook.
Modulerne indbetales til konto: 0910-4372275693
Inden modulopstart hvis ikke andet er aftalt.

Medicin hjulet Visdom skriver vi ned fra hvert punkt hvor vi lægger
sten ned i jorden, så du altid kan skabe dit eget derhjemme.
Jeg ønsker at leve i en verden, hvor jeg kan fejrer de naturlige rytmer
af vores krop og natur, fejre visdommen og vores intuition, og den
kreative skabelse af magi af vores vision.
Jeg vil støtte dig i at huske din sandhed, se dine gaver, skønhed og
visdom - Jeg vil værdsætte dig og støtte dig i at værdsætte dig selv og
stå frem som den du er.
Jeg ser dig, jeg takker dig, jeg holder af dig.
Hjertelig Velkommen.

Sammen bære vi renheden og skønheden ind

