ASTROLOGIHUSETS AKTIVITETSLISTE
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Hold dine foredrag og kurser i AstrologiHuset, Teglværksgade 37, 4.th., 2100 København Ø og
få 3 store fordele. For en pris af 300 kr. + moms får du: Aktivitetslisten (4.000 ekspl.), Horoskopet (3.000 ekspl.) og kommer på internettet og Facebook!
Ring 36 45 05 45 – mail: inger@astrologi.dk – www.astrologi.dk

Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk
meditation
Følg med på opslagstavlen i Astrologi-Huset og på hjemmesiden:
www.astrologiskselskab.dk
Astrologisk Museum
Kontakt os for fremvisning,
tlf. 3645 0545
www.asmu.dk
Clairvoyant Håndlæsning
v/Den Islandske Håndlæser Sigridur
Arr. Håndlæserskolen
www.sigridur.dk
Ring og bestil tid på
Tlf. 20 84 30 08
Helle N afholder løbende åbne
meditationsaftener
Meditationerne er healings meditation med krystallernes stærke healende og udrensende power.
Aftenerne har forskellige temaer.
Følg med på hjemmesiden
www.helle-n.com og på Facebook,
hvor dato og tema bliver slået op.

Januar
Torsdag 3/1 kl. 19.00-21.00
Få hemmeligheden bag et varigt
vægttab og bliv mindst 7 kg
lettere på bare 40 dage
ToFeelAmazing v/Luuna Sommer
www.tofeelamazing.com
Tilmelding: Tlf. 20 93 06 47 eller
luuna@tofeelamazing.com
Pris 125 kr. (inkl. lydfil med øvelse) til
MobilePay 20 93 06 47

Fredag 18/1
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 19-20/1
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms
Fredag 25/1
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 26-27/1
kl. 10.00-18.00
Reiki Healing 1. grad
Lær en enkel og effektiv metode til
at heale dig selv og begynd rejsen
mod dit fulde potentiale.
Du lærer også grundteknikkerne til
at behandle andre.
Kurset kræver ingen forudsætninger. Alle kan være med.
Der undervises efter den oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.000 kr.

Du lærer også grundteknikkerne til
at behandle andre.
Kurset kræver ingen forudsætninger. Alle kan være med.
Der undervises efter den oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.000 kr.
Fredag 22/2
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 23-24/2
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk
Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms

Februar
Fredag 15/2
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 16-17/2
kl. 10.00-18.00
Reiki Healing 1. grad
Lær en enkel og effektiv metode til
at heale dig selv og begynd rejsen
mod dit fulde potentiale.

Brug gerne vores facebook-side
til dine arrangementer

www.facebook.com/groups/1
515442332080011/?fref=ts

Ønsker du gratis abonnement på søndagsbrevet, så tilmeld dig på www.astrologi.dk
På astrologihusets blog, https://astrologi.dk/blog/ kan du læse om nyheder, astrologi, horoskoper m.m. samt en
væsentlig opdatering af Rigets tilstand.

