
Det du blandt andet får med hjem er: 

 Din glædes- og lykke beholder er tanket helt 

op. 

 Lær at mærke Englenes energi. 

 En meget ren kropsenergi.  

 Balance i din krops energisystem.  

 Få øget din hjerteenergi markant. 

 Få sjælen helt integreret i din krop. 

 Energiboost af dine energier / Chakraer. 

 Balance i din krops energisystem. 

 Fjernet mange karmiske bånd, så din udvik-

ling går hurtigere og lettere fremad. 

 Masser af undervisning, så du kan fortsætte din spirituelle udvikling når du kommer 

hjem. 

Ønsker du personlig og spirituel udvikling?  

Så er dette sagen  

En uges powerretræte på den græske ferieø Lesbos, hvor vi er på 

et powerfuldt område med hele 3 energi centre (Maria Magdalene 

energi, Kristus energi og Arcturians energi), hvor der er markant 

kraftigere energier end det vi ellers oplever, og samtidig en meget 

renere energi. 

Energicirklen.dk ved Finn Lorenzen, Broager, Tlf: +45 27 83 93 93,   E-mail: finn@energicirklen.dk  

Det er nogle af de ting du vil mærke og opnå på de 5 dage kurset varer.  

Jeg kender stedet godt og den meget høje energi der er på stedet, samt de to hjertevarme dan-

skere der bor på stedet. Derfor kan jeg på det allervarmeste anbefale det sted og så får du end-

da personlig kanaliseret undervisning på stedet af mig. 
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Det foregår i pinsen  

fra den 26. maj til den 30. maj 2020. 

 

Undervisningen er dagligt fra kl. 9:30 til  

ca. 14:30 da energierne og varmen er høj på 

stedet, står den på ferie resten af dagen, 

hvor du kan fordøje dagens oplevelser ved 

stranden eller en vandretur i de  

omkringliggende bjerge. 

Hvornår kan jeg komme af sted: 

Prisen er 3.600,- kr. for 5 dages undervisning  samt kaffe, te og mundgodt, 

fuld solskind kan jeg næsten garantere. 

Det er først til mølle-princippet og vi bliver max. 10 deltagere og min. 4 

deltagere. 

Dette ophold vil 

berige dit liv. 

Så du får et godt 

minde at se 

tilbage på. 

Bonus: 

 Fælles videosamtale 1 uge før udviklingsferien begynder, hvor jeg ak-

tiverer energierne. 

 Facebookgruppe, hvor vi hjælper hinanden efter hjemkomsten. 

 2 fælles videosamtaler de 2 følgende søndage efter hjemkomst, hvor 

vi kan afklare nogle spørgsmål. 
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Personligudviklings ferie  

i sol og varme 

Praktiske oplysninger. 

ADR:  

Pétra, Lesvos, Greece.  koordinater 39°19'15.4"N 26°11'13.4"E   

Se adr. på kortet https://goo.gl/maps/jR2ZHFW5CAKTqCSP8 

Stedet ligger ca. 15 min. gang fra byen. 

 

Betaling: 

Du tilmelder dig vi dette link https://ezme.io/c/2U/enCs 

Du er endelig tilmeldt når du har betaler depositum på 1.000,- kr.  

Det resterende beløb på 2.600,- kr. betales senest  

den 29. april 2020. 

 

Afbud: 

Ved afbud inden 29. april 2020 refunderes depositum. 

Betaling: 

 

Du står for og jeg er behjælpelig med: 

Rejsen samt kost og logi.   

Her er noget hjælp:  

Bustransport fra Flensborg til Hamborg 10,- Euro  https://www.flixbus.de/ 

Lufthavnen hedder Mitilini Airport MJT, pris fra Hamborg er ca. 1500,- kr. hver vej.  

Jeg hjælper med at arrangere transport fra Mitilini Airport MJT lufthavn til Petra, hvor vi bor. 

Jeg anbefaler Hotels.com til at finde et hotel.  

Theofilos Superior Hotel ligger 15. min gang fra kursusstedet og 7 

min. fra stranden. https://goo.gl/maps/nhiRpBh3z5SdaeUP6 

 

Min hjemmeside bliver løbende opdateret  

med detaljer der kan hjælpe dig. 

Se hjemmesiden: https://energicirklen.dk/spirituelt_kursus/  
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