
Få dine ønsker opfyldt 

5 timers Workshop 

Find din indre energi, nær dit ”eget træ” og nå dine mål! 

En Indre Forvandlings Proces med udgangspunkt i Årshjulet! 

- Er du træt af at bekymre dig? 

- Kunne du tænke dig at udvikle dig? 

- Har du svært ved at være vedholdende og opnå dine mål/drømme? 

- Har du brug for hjælp til at finde dine værdier? 

- Er du frustreret over at loven om tiltrækning ikke virker som du gerne vil? 

- Mangler du noget at navigere efter? 

Hvis du kan sige ja til nogle af ovennævnte spørgsmål, - så er denne workshop for dig.  

Gennem 5 timer kommer du på en forrygende lille rejse, som gør dig i stand til at manifestere dine 

ønsker/drømme for året. 

Når du går hjem fra denne workshop: 

- Har du fundet din indre energi og ved, hvad der skal til for at nære dit træ. 

- Ved du hvordan du får tingene til at ske med lethed  

- Ved du hvordan du stopper dine bekymringer 

- Forstår du, hvilke ønsker, der er rigtige og sande for dig 

- Vil du have en fysisk plan for dit kommende år 

- Kan du arbejde målrettet med at manifestere dine ønsker 

- Kender du din metode til at transformere dit liv, - det kun tager 5 – 10 min om dagen 

Underviser: Jette Mortensen (link). Jeg har udviklet min egen manifistations teknik ud fra egen 

erfaring og mange kurser og uddannelser.  

Du modtager: Undervisning i praksis og teori, materiale, selvudviklingskort, kaffe/te – forfriskning. 
 
Medbring: Kuglepen/blyant, ugeblad/avis, saks, farveblyanter/kridt, limstift og lilleunderlag  
 
Er du klar til at manifistere dit liv? – så tilmeld dig Nyhedsbrevet (link), så bliver du altid informeret 
om nye datoer og workshops. Du kan også altid tjekke Aktivitets oversigten (link)  for spændende 
foredrag og workshops.  


