Dit Guddommelige Hjerte ❤
Et løft ind i tiden nu - en gave til dig - Magisk Lysarbejde
Trommehealings Ceremoni:
Planeterne Vender og energierne bobler af kraft og kærlighed.
Moder jord kalder os hjem ♥
Livet vil forandring og ny handling, så jeg har valgt at følge energien og
skabe disse Ceremonier, hvor vi følger vejen gennem lagene til et dybere
sted i os selv.
Der er plads til 20 personer i Cirklen hvor du ligger puttet med tæppe og
skind, du har også mulighed for at sidde på en stol blot giv besked.
Der heales med Shaman Trommer, krystaller, hellige bundter, blomster, lyd og
sang.
Der kanaliseres budskaber fra engle og mestre som guider trommens bløde
dybe lyd og destruktiv tung energi og stress bliver opløst og du kommer
hjem i dit guddommelige hjerte, det handler om det som er relevant for dig
på rejsen til at tage din plads i moder jords nye energi og en højere
bevidsthed.
Takanaiya Schanne giver beskeder om tidens energier og udvikling hvordan
den nye kraft påvirker vores krop, psyke og legemer indtil vi kan bære sjælen
dybere i vores krop.
Ceremonien healer og løfter alt hvad der er relevant og muligt lige nu, for det
højeste gode for alle.
I Ceremonien indgår:
Stortrommer, Håndtrommer, Spirit flutes, Rasler og lyd healing arbejder
intenst. Vi er 2-4 personer som i et smukt samarbejde holder energien og
kraften for det højeste gode til alle.
Trommernes hjerte kalder det højeste guddommelige Mestre, Engle, kraftdyr,
dine personlige hjælpere, dit hjerte, jordens hjerte, himlens hjerte.
Sammen deler vi din oplevelse hvis du ønsker.
Tilmelding: tlf. 60 71 02 22 gerne sms.
Shamanhulen Takanaiya Schanne

Mobil Pay: 20457 Husk at skrive dato.
Pris pr.person kr.475,- Betales ved tilmelding
HUSK. du er først tilmeldt når du har haft kontakt gennem sms.

Denne ceremoni er fra 14 år ♥
Medbring:
Husk tæppe og pude måske en flaske vand.

Vi mødes i Ringsted på www.Livetssted.dk
Haslevvej 81 B * Højgaard * 4100 Ringsted
Ceremonien Ledes af Takanaiya Schanne.
www.shamanhulen.dk
https://www.facebook.com/shamanhulen/?fref=ts
https://www.facebook.com/Shamantrommer.shamanhulen.fyn/?fref=ts

