Fuldmåne Healing 2022. - 18 Januar
Dit nye år, den nye energi.
En ny verden skal fødes gennem dig og dit hjerte.
Manifestation fra hjertet, skaber din over od, fred, glæde og balance.
Gennem Chaga te ceremoni, og trommens bløde dybe lyd, kommer din kraft
hjem i dit hjerte 🕯
Chage te er fyldt med Antioxidanter og er kraftfuldt healende for vores krop og
immunforsvar. Chaga er en kraft af birketræet, som vores formødre healede med i
kraftfulde ceremonier.
Sammen rejser vi ind i moder jords smukke gyldne kerne, vi bliver støttet af
jordens vogter, forbinder os og guides til en god jordforbindelse.
Lyset hentes fra det højeste guddommelige sted i dig, til healing af den
transformation du og moder jord nu står overfor for.
Healing af mønstre som står i vejen for at du kan følge dit hjerte og intuition.
Er du klar til at følge dit naturlige ow?
Det handler om rejsen ind i dit hjerte dit tema, hvad fortæller det liv du lever dig?
❤
Rejserne hjælper os med at vi gradvis vil kunne rumme at tage alt det ind, vi er.
Derved integrerer vi mere sjæl, vi bliver vores autentiske selv og vi bliver bevidste
bærere af tidens kraftfulde lys.
Energierne integreres i kroppen så du får lettere ved at ændre vaner og udleve din
sjælskraft. Alle kan deltage.
Du guides af:
Takanaiya Schanne Bruun
Vi ses i Kongensgade i Odense
Der følges op på energierne i hver fuldmåne gennem 2022.
Du kan tilmelde dig de datoer der kalder på dig nu eller senere.
Tilmelding tlf. 60 71 02 22 gerne sms - når din tilmelding er godkendt indbetales
kr.475,- til Mobilpay 20457 eller konto 3409-11741304
Ved tilmelding HUSK DATO for ceremoni.
Medbring tæppe og pude ❤ Velkommen
Årets Ceremonier: 18 Jan, 16 feb, 18 marts, 16 april kl.13 -15,30, 16 maj, 14 juni,
13 juli, 12 aug, 10 sept. kl.13-15.30, 9 okt. kl.13-15.30, 8 nov., 8 dec.
Alle hverdage kl.18.30 -21.00 - lør/søn 13 -15.30
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Du må være klar til at se ind i dig selv.
Ædruelighed er påkrævet op til ceremonierne.

