Meerdaagse Workshop

Shamballa

D

een pad naar zelfverwezenlijking

Shamballa is een pad naar vrijheid en persoonlijke kracht.
Voor ieder die op zoek is naar verdieping en bewustzijn.
Een verdere intensivering van wat jij onder spiritualiteit
verstaat.

Shamballa is geen systeem dat je vertelt hoe je moet leven, healingen
moet geven, hoe te zijn. Shamballa erkent dat er voor ieder mens zijn
eigen ontwikkelingsproces en unieke uitdrukkingsvorm bestaat.
De workshop Shamballa
D is voor
een ieder die eraan toe is de volgende
bewuste stap te zetten in zijn ontwikkeling en nieuwe inwijdingen te
ontvangen.
De volgende onderwerpen komen
bijvoorbeeld aan bod in een workshop
Shamballa
D:
• energieoverdrachten. Je krijgt precies
die inwijdingen die voor jou van toepassing zijn. Er worden enrgieën door
gegeven met zeer diverse frequenties.
• jouw persoonlijke proces.
• het reinigen van je totale systeem,
zowel energetisch als fysiek. Zo schep
je ruimte voor nieuwe kennis, inzichten, ervaringen en eigen wijsheid om
zo meer en meer je pure zelf te
worden.

• het ontdekken van je kwaliteiten.
Denk aan channelen, helderziend/
horend/voelend/wetendheid,
telepathie en het werken met
je lichtlichaam.
• werken met energieën in de vorm die
voor joú past. Bijvoorbeeld kristallen,
symbolen, gidsen, etc.

We werken zowel in groepsverband als
individueel.

De workshop Shamballa
D wordt
gegeven op een rustige plek dichtbij de
natuur. Omgeven door krachtplekken
waar we gebruik van kunnen maken.
Shamballa kent geen toelatingscriteria;
je hoeft dus geen andere cursussen te
hebben gevolgd.
Jij bepaalt zélf wanneer je eraan
toe bent.

Deze workshop wordt gegeven door:
An-Akh Zaldoc: hij is sinds 1998 actief bezig met lichtwerk. Dit voor
zijn eigen ontwikkelings- en bewustzijnsproces als wel om anderen
daarbij te ondersteunen. Hij doet dit vanuit Zinnith, zijn praktijk en
cursuscentrum welke gevestigd is in Sanu te Deventer.
Sahaja Pragt: zij werkt al jaren met subtiele energieën en is bezig
met haar eigen pad naar zelfverwezenlijking via inwijdingen, satsang
en met name het leven als grote leerschool. Zij geeft cursussen en
energieoverdrachten, allemaal met de focus op het thuiskomen bij
jezelf; het werkelijk zijn.

Sanu Praktijk- en cursuscentrum voor

oosterse en westerse natuurgeneeswijzen
Grote Poot 4, 7411 KE Deventer, tel.: (0570) 61 37 18
www.sanu.nl / sanu@home.nl

