
 
Ny tids bevidsthed – Mysterieskolen 

 
 
 
 

D. 20. august kl. 9.00 – 16.30 
 
Er DU klar til selvindsigt, selvudvikling og til at åbne DIT hjerte og stå ind i DIT eget lys? 

 
Når du tør åbne DIT hjerte til DIT inderste og stråle DIT sjæls lys, da finder DU den største 

kærlighed til DIG selv.  
Da kan DU stråle DIT eget lys og lyse for andre, som søger lyset i deres indre kerne. 

Hjælpe med at sprede lyset og sæt hinanden FRI. 
 

Mennesket skal gennem 3 ting for at fuldendelsen af lyskroppen sker: 
 

1. Commit/forpligtige sig til hjertet (Jeg eR kærlighed) 
2. Forbinde/balancere mellem det feminine og maskuline (MM & J) 
3. Heale den psykiske krop i nuværende og tidligere liv (slippe frygt) 

 
Du lærer at åbne dit hjerte og hæve din bevidsthed 

For at opnå lys tilstanden, skal der være balance i krop, sind og sjæl, hvilket vil ske gennem 
de 3 ovennævnte punkter, som du lærer om på denne kursusdag i hjertes visdom.                      

Hvor vi praktiserer: Selvomsorg – Selvkærlighed – Næstekærlighed. 

DU lærer om at give slip på det, der ikke tjener DIG og finde ind til DINE værdier. At 
Manifistere, arbejde med DIT mindset, hvordan loven om tiltrækning virker, hvor stærke dine 

tanker, at ændre dit mindset samt Epigenetik (Ny Tids Energi ”medicin”). 

Kærlighed er i ALT 
For at lære kærligheden at kende, er vi nødt til at kende modsætningen, for hvordan skal vi 

kunne genkende den, hvis vi ikke ved, hvad den er? 

Dette modul er nr. 5 i rækken af forløbet ”Bliv din egen helbreder”. Det er også muligt at tage 
dette modul for sig, når du kender til Kroppens Intelligens og TFT. 

Sted: Lupinvej 5, 9500 Hobro. 

Pris: Kr. 1.250. Som dækker undervisning, kursusmateriale, kaffe/te/vand og snacks. Frokost 
medbringer du selv. Depositum kr. 300. Ved framelding i tilfælde af Corona, er du velkommen 
til at overdrage pladsen til en anden.  

Antal: Max 10-12 deltagere på holdet.  

Tilmelding/frist: JKM@Tanke-feltet.dk eller tlf. 6178 5744 
senest d. 16. august.  


