Vår 2019 Kurs/skole/aktiviteter
Reiki første grad:
Kurs nr. 10

Ingen forkunnskaper nødvendig
13 og 14 febr.

Kr. 1200,- Påmelding

Reiki andre grad:
Kurs nr. 11

Gjennomgått Reiki første grad
13 og 14 mars

Kr. 1200,- Påmelding

18,oo – 22,oo
18.00 – 22.00

Reiki 3 settes opp etter behov
Utdannelse i clairvoyance
og mediumskap,
selvutvikling
Kurs nr. 38
7 helger

Dette er et kurs som startet høst 2018
Kurshelger for 2019:
23 og 24 februar – 30 og 31 mars – 27 og 28 april –
18 og 19 mai
Lunsj inkl..
Overnatting for de som kommer langveisfra.
Intervju før påmelding, ring for info.. 98 timer.
Vi lager gjerne en betalingsplan for deg.

Kr. 4 000,- ved
påmelding
Totalt kr. 24 000,- ingen
tillegg for oppdelt
betaling.

Lørdag og søndag
9,00 – 17,00

Vi forsøker å starte nytt Medium kurs høsten 2019.
Nye kurs/aktiviteter sendes ut 2 ganger i året

Helgekurs i clairvoyance og
mediumskap
Kurs nr. 40

Ingen forkunnskaper nødvendig.
25 og 26 mai
For de som tar dette kurset trekkes kr. 1000,- fra
kursavgiften på Medium skolen om de begynner der.
Lunsj inkl. begge dager.
Overnatting for de som kommer langveisfra.

Pris 1900,Ring for info..

Lørdag og søndag
9.00 – 17,00

GID gå i dybden denne

Ingen forkunnskaper nødvendig
11 og 12 mai
Lunsj inkl. begge dager. Gratis overnatting for de som
kommer langveisfra.

Pris: kr. 1900,-

Lørdag og søndag
9.00 – 17,00

Ingen forkunnskaper. Åpent for alle.
Alle pengene som kommer inn går uavkortet til
et veldedig formål.
25/2 – 1/4 - 29/4 – 20/5

Kr.100 pr. gang,
møt i god tid.
Ingen påmelding.
Dørene stenges kl. 18.

helga med hjelp av pusten

Meditasjon med Siwi
Siwi AID

Kl. 18 til ca. 1,5t.

Alle våre kurs, terapi, utdannelser, aktiviteter er av høy kvalitet. Vi mener vår Medium utdannelse er den beste i landet.
Vi har også meget streng etisk praksis. Alle kurs har binnene påmelding. Forbehold om feil og endringer.
Kurs i Reiki 1 – 2, settes opp vår og høst Reiki 3 etter behov.

