Vindenes kraft og Ceremonielle arbejde

Den Hellige Portal – Ny Tids Medicin

Vil du huske din sandhed, se dine gaver, værdsætte dig selv.
Et samarbejde med Vindenes kraft, Mestre, Engle, Runer,
Guder og Gudinder, planeterne og stjernerne i en stor
forening af kærlighed. Freds arbejde i dig selv og på moder
jord, gennem regnbuens kraft, guides du fra moder jord.
Energi til dit liv, Sjæls sang, og masser af Ceremoni, du bliver
Ceremonien.

Udvidet Forløb - Porten til sjælens Rige

Takanaiya Schanne Bruun
Nordisk Shaman/ Ny tids fødsels hjælper

Optagelsen: Book en kort samtale med Takanaiya. At gå gennem
denne rejse kræver at du har indsigt, lært at rejse ind i dig selv, lært
at arbejde med dig selv, er bevidst om offerroller og klar til at tage
et ansvar og møde de skygger som vågner dybt i dig, når vi sammen
rejser igennem Sjælens port, som hjælper dig med at stå rent og
stærkt i din kraft og bevare din sjæls energi i din krop.
Er du ny i denne verden er du hjertelig velkommen på grundforløbet
Vejen til din indre shaman.
Kald kærligheden til dig selv:
Ved at træne i Cirklen og forene energien gennem din personlige
lyd, trommer, rasler, fløjter og klang bliver jeg vist at Vores Sjæls
koder åbnes - Så vi træner og kalder, derigennem får du mulighed
for at åbne mere op for en renere og klarere kanal til kanalisering,
Det handler om kommunikation på et højere plan, selvfølgelig ud fra
det sted hvor du er lige nu.

Hjertelig Velkommen

Vil du leve fra dit hellige rum i hjertet
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.
Vi rejser i kærlighed og balancere styrken af den feminine kraft om
du er mand eller kvinde, maskulin feminin, Balance.

www.shamanhulen.dk

Modul Overskrifter
Portalens samarbejde med dig. De fire vindes budskaber, visdom
og energi til vores liv og Jorden. Rejser til stjernerne plejadernes 7
søstre, Vandceremoni. Ærkeengle og Pileceremoni, Elementerne
luft, ild, vand og jord. De nordiske guder/gudinder og Runernes
Visdom. Opstegne Mestre og gudinders budskaber. Kanalisering.
Trance toning, porten til sjælens rige, sjæls rejser.

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 sjælsformål, 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.

Praktiske oplysninger
Opstart: 2018 - 10 lørdage kl.10.30 – 17.
15 september, 6 oktober, 3. november. 1.december.
2019: 5 januar, 26 januar, 16 februar, 9.marts, 6 april, 4 maj.
Pris pr. modul: kr.1100,Tilmelding til Takanaiya Schanne på Tlf.60710222
Mail Schanne@Shamanhulen.dk
Modulerne indbetales til konto:
3409-11741304 eller MobilePay 20457
Inden modulopstart hvis ikke andet er aftalt.

Energien bliver tilpasset det som er relevant for hver enkelt
Deltager, Vi rejser ind i os selv og transformere, besøger planeterne,
modtager visdom, forener himmel og jord, gennem den hellige
portal, højnet med den nye Vibration på jorden.
Sammen arbejder vi med ny kanaliserede indre Rejser, som løfter
dig og hjælper dig med at give slip på gamle livs traumer, destruktive
mønstre og begrænsninger, tilpasset energien i tiden nu og som
åbner dig stille som du er klar til at leve dit sjælsformål.
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 at holde energien i lyset.
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 sjælens port henter visdom og kraft fra livene vi
har gået, i Harmoni bliver vi holdt af 9 stjernen, Dine Vejledere,
Engle og Mestre.

