HomeParty

Test dine energier med
EnergiMedicin

På denne 3½ timers hyggelige aften, tester vi dine basis energier og finder
ud af hvor din krop har mest behov for afbalancering lige nu.
Vi tester ved at bruge metoderne fra kinesiologien.
For at holde dig frisk, fri for sygdomme, mere vital og energifyldt, kan du
lave nogle simple øvelser 5-7 minutter hver dag. Som du selvfølgelig også
lærer denne aften :)
Vi tester din krop / dine energier for hvilke øvelser du skal prioritere lige
nu.

Lav om på de energier der løber
igennem din krop, og du vil
forbedre dit humør,
dit helbred, dit sind
og dine relationer.

Du vil få materiale med hjem om øvelserne - dit “homecare” og et kort,
hvorpå vi skriver hvilke øvelser din krop og dine energier ønsker du skal
fokusere på lige nu.
Efter en kort pause, vil du lære hvordan du giver en Quickie Energy
Balance
- og måden du lærer det på, er ved at få en!! Og det er bare det bedste!!

En kraftfuld protokol - The Quikie Energy Balance:
(ca 20-30 minutter)

Det overordnede formål er at åbne op for din klients/ven/families energier
og derved aktivere et bedre flow gennem hele kroppen, således at ophobet
og stagneret energi opløses, afbalancerer basis energi systemet i kroppen
og aktiverer Radiant Circuits.
Protokollen kombinerer
hands-on stimulering af
bestemte punkter på
kroppen med at følge
energien i kroppen og
andre teknikker for at
bevæge energi.
For at energi kan
bevæge sig, kræver
det plads. For at fjerne
symptomer, sygdomme,
begyndende sygdomme, manglende energi mm., kræver det bevægelse af
energi.
På denne måde kan vi hjælpe vores krop med at hjælpe os. Og holder os
energifyldte, sunde og raske.

5 minutter hver dag
Du lærer simple teknikker, der gavner næsten alle mennesker i en stresset
hverdag med forurening og naturstridig ophobning af energi.
9 basis øvelser og 5-6 ekstra, til når du har mere tid.
Med denne daglige rutine opbygger du positive vaner i dit energifelt.
Brug Energi Medicin til at overvinde sygdomme og til at holde dig stærk og
modstandsdygtig.

Tid:
Torsdag d. 22. Nov. kl. 18.30 - 22.00
eller
Onsdag d. 23. jan, kl. 18.30 - 22.00
eller
Tirsdag d. 19. februar kl. 18.30 - 22.00
Pris:
400 kr. (3 1/2 time)
Sted:
Klinikken hos Eden Energi Medicin
Stubtoften 8, Ganløse
3660 Stenløse
max. 6 deltagere pr. aften
I løbet af aftenen vil du:
• Få testet dine energier og lært
vigtige energi øvelser, der vil styrke
dig hver dag
• modtage samt lære at give den
kraftfulde Quikie Energy Balance
Tilmelding:
• Marianne Jacobsen - tlf: 3151 3638
• marianne@edenenergimedicin.dk
• Betaling, kreditkort, se link
https://edenenergimedicin.dk/
homeparty-test-dine-energierenergimedicin/

