
3 Spirituelle undervisnings aftener med kanaliseret hjerte medita-

tion og kontakt til englene 
 

På disse 3 aftener vil DIN personlige udvikling være i fokus. 

• Du lærer at mærke ind i dit hjerte og stille spørgsmål herfra.  

• Du bliver forbundet med din skytsengel og lærer, at mærke ham/hende. 

• Du får et dybere kendskab til dine følelser og til din krop. 

• Du lærer, at beskytte dig mod andres negative energier. 

• Du får redskaber med hjem til, at fortsætte dit spirituelle arbejde. 

 
Alt dette sker gennem dyb hjerte meditation og spirituel vejledning fra din skytsengel og 

andre engle. Jeg stiller mig til rådighed som din spirituelle vejleder og formidler budskaber 

fra åndens verden.  

 

Målet er et større flow af glæde i dit liv. 

Ud over et forløb på 3 aftner, hvor du bliver hjulpet og vejledt får du også flere bonusser 

+ Bonus:  Du får personlig beskeder fra din skytsengel. 

+ Bonus:  En Facebook gruppe hvor vi kan hjælpe hinanden i      

+ Bonus:  Undervisningen bliver optaget og vil være tilgængelig for gruppen. 

Vi er en lille gruppe på max. 10 personer. 

 

Praktisk info: 

Det foregår over 3 onsdage. Fra kl. 19.00 til kl. 21.45 

Onsdag d. 23 Oktober, onsdag d. 6 november, og onsdag d. 20 november. 

Jeg serverer kaffe, te og snack  

 

Prisen er 350 kr. pr. aften. Eller samlet betaling på 875kr. for alle 3 aftener ved tilmelding - 

du sparer 225kr.  

➜➜➜ Du modtager en faktura, som du betaler, med mobilepay til 93842 (5 cifre) til 

Energicirklen. Du er tilmeldt, når din betaling er registreret. 

 

ADR: Det foregår hos mig, Skodsbølvej 82, 6310 Broager. klik på linket 

https://g.page/Energicirklen?share 

 

Forudgående kundskaber: At du har lyst til at arbejde med din personlige udvikling      

Ring hvis du er i tvivl       

 

https://g.page/Energicirklen?share


De kærligste hilsner fra Finn Lorenzen / Energicirklen 

Tlf: 27 83 93 93 

Få ekstra indsigt i dig selv og øget energi.           

PS:  

Alle de foregående meditationer, har mine kursisterne været rigtig glade for. De har givet 

dem en dybde og ro. Desuden har de fået fantastiske meditations redskaber og personlige 

budskaber fra englene. 

 

 

Du ønskes en fantastisk dejlig dag. 

Med venlig hilsen Finn Lorenzen 

Skodsbølvej 82, 6310 Broager 

Mobil +45 27 83 93 93    

E-mail: finn@energicirklen.dk 

Hjemmeside: www.energicirklen.dk 

Find mig på Facebook: www.facebook.com/Energicirklen 

Modtag information om personlig udvikling: Klik her 
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