
”Design dit eget liv” 
Spirituelt energi forløb á 6 gange 

   hver 14. dag fra d. 6. november 2023  med 

 

Længes du efter noget mere…….? Føler at der må                                        

være noget mere eller en dybere mening? Føler at dit liv er 

fyldt med frygt i stedet for glæde.  

Melder disse spørgsmål: Hvem er jeg? Hvor skal jeg hen? 

Hvad er min vej? Hvad er den dybere mening? Mit kald? Mit 

livs formål?   

Vi er sjæls søgende som aldrig før og der sker en masse på det energi mæssige plan lige 

nu, som du sikkert allerede selv har fornemmet. (Specielt hvis du er sensitiv). Det kan 

være givende men også skræmmende, hvis du står i alene.  

Med dette gruppeforløb udvikler du din spiritualitet og spreder kærlighed & lys.  

Forudsætning: Du kender til Tankefeltterapi, METAsundhed, Mindfulness/Meditation & 

Chakraerne f.eks. via mine grundkurser, har været i terapi hos mig, eller du har taget 

kurserne hos en anden udbyder. Da du skal kunne følge min tankegang, samt være åben 

for at bruge metoderne undervejs, så vi alle ”taler samme sprog”. At du er åben for at 

udvikle dig og arbejde sammen med andre, at blive inspireret og mærke energi og blive 

klogere på den åndelige verden. 

 
Temaerne vi skal arbejde med:  

1. Frygt – hvad fortæller kroppen. Projektioner. Skyggesider. Ny tids børn. 

2. Menneske legemet og udviklingstrin. De 4 bevidsthedsniveauer. Fyrtårnet.  

3. Selvudviklings kort. De 7 chakraer. 

4. Mestertal – Jeshua/Maria Magdalene/Lars Muhl/Seeren/Kathar folket/Franz Assisi 

5. Atlantis + De 5 nyeste chakraer = 12 ialt.  

6. Overbevisninger – ændring af mindset. Meditation. 

 

Pris: kr. 3.000 for alle 6 gange, hvilket dækker kaffe/te, undervisning, feed back, udviklingskort 

samt materiale. Mulighed for ratebetaling. Depositum kr. 500 v/tilmelding. Early Bird inden d. 15. 

oktober og modtag min SindsRo meditations podcast til en værdi af kr. 200.  

Har du tidligere deltaget i dette forløb, kan du gentage det til ½ pris. 

Datoer: Mandag hver 14. dage kl. 18.30 – 21.30 -  D. 6/11 - d. 20/11 -  d. 4/12 – d. 18/12 - 2023 -  

d. 8/1 - d. 22/1 - 2024 

Sted: Lupinvej 5, 9500 Hobro  

Antal: 4 – max 10 pers.  

Tilmelding/frist: Senest d. 27. okt. 2023   

JKM@Tanke-feltet.dk eller tlf. 6178 5744 

mailto:JKM@Tanke-feltet.dk

