Kursnyhet i Kramfors 1-2 mars 2014

Lycka - en träningsbar förmåga.
Innehåll:
Dina känslor: Ditt mest sofistikerade tolkningsinstrument, lär dig styra istället för styras.
Tankars densitet: Avgör om du drar till dig tunga,negativa eller positiva omständigheter.
Attraktionslagen: Livet förändras när du kan översätta känslor till en lyckofrekvens.
Numerologi: Din medfödda frekvens – livsväg och lärdomar för ett lyckligt liv.
Ekonomi och andlig energi: Använder du fätt mängd energi för att uppleva lycka i livet?
Kvantfysik: Nobelpriset i fysik och hur du styr frekvensen i dina celler för ett liv i glädje.
Förlåtelsens innebörd: Att släppa människor fria snabbar på din medvetandehöjning.
Kursens mål:
Kursen gör dig uppmärksam på när dina känslor matchar dina önskningar och hur du
tränar dig i att hålla samma frekvens som dina önskningar. Under denna kurs visar
Birgitta Tryberg hur du höjer din medvetenhet genom kärlek. Fröna till din framtid sås av
dig själv i varje ögonblick, i varje sekund, med eller utan din medvetenhet. Kursen visar
att lycka är en träningsbar förmåga. Kärlek är den energi som ger ditt liv en ny dimension.
Lärare:
Birgitta Tryberg är en av Sveriges mest rutinerade feng shui föreläsare med 25 års
erfarenhet som sjukgymnast och utövare av kinesisk medicin,feng shui, tao o
numerologi. Helgkursen är ett smakprov på veckokurserna i Grekland. Info på ny
hemsida:www.taoteching.se
Målgrupp: Du som vill få en fördjupad förståelse för den intelligens som genomsyrar dig
på cellnivå, samt hur du använder den. Du som vill bekanta dig med tankens kraft och
snabba upp din förändringsprocess. Du som vill se kopplingen mellan tankar och känslor.
Den här kursen är den bästa gåva du kan ge dig själv.
Tidigare deltagare:
”Fantastisk förmåga att förklara de stora frågorna – det har gett mig en sådan kraft!”
”Birgitta visar mig den vackra sanningen om hur allt hänger ihop.”
”Med hjärta och ödmjukhet har Birgitta fått det att pulsera av glädje inom mig.”
Datum: 1-2 mars 2014 Tid: 10-17 Adress: Centralt Kramfors, lokal meddelas senare.
Kursavgift: 1200:- (+25% moms på företagsfakturor)
Anmäl snarast: Till Birgitta Tryberg, kontaktuppgifter se nedan.
Övrigt: Kursen genomförs vid minst 10 deltagare.
Fika: Fika ingår för- och eftermiddag
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