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Processeminar i selvudvikling
Lær dig selv og universet at kende

Ønsker du at komme HELT tæt på dig selv, og formå at være helt ærlig overfor det du finder - og tør du?!
Så er dette processeminar i selvudvikling og energiformidling en transformerende mulighed for dig.
Seminaret giver dig mulighed for, at få arbejdet med dig selv, på et helt nyt plan. Du har sikkert allerede erfaringer med at blive inspireret af energi fra universet - f.eks. som kunstner, musiker, kreativ eller ganske almindeligt
intuitivt menneske. Alle kan lære at bringe energier igennem, og kanalisering har eksisteret i tusinder af år.
Forløbet starter op i oktober måned, og har et begrænset
antal på max. 10 deltagere.

Du vil lære megt mere om, hvordan du bruger energien - eller måske blokerer for den. Tag det som en hjælp til
at komme tættere på dig selv, så du kan lære at lytte til dig selv - og din indre stemme. Det handler om at fjerne
filtre i personligheden, så du vil kunne bringe energien rent igennem. Du vil lære at blive inspireret af intuitionskanalen - tegne, male, skrive m.m. Seminaret hjælper dig til at finde egen retning til hvor du har hul igennem.

6 weekender og 3 dages intensiv 1 til 1:
• Weekend 1: Oktober
• Weekend 2: November
• Weekend 3: December

Fokus vil være på den selvudviklingsproces, der gør det muligt for dig at kunne kanalisere. Det er ikke muligt
at garantere at du kommer til at blive trancemedie, men du vil med garanti gennemgå en personlig udvikling
uden lige. Når du har fået etableret den rene ærlighed - og dermed tiltro til dig selv, kan du opbygge tilliden til
universet.

Kursusforløbets tidsmæssige opbygning:

Intensiv eneundervisning i 3 døgn
- afholdes i perioden januar/marts og aftales individuelt.
• Weekend 4: April
• Weekend 5: Maj
• Weekend 6: Juni
Se de endelige datoer på www.open2channeling.dk
For mere info kontakt Dennis Søndergaard på:
Mobil: 2916 4455 eller mail: info@highvibrations.dk

Dennis Søndergaard
Dennis er forfatter,
regressionsterapeut,
clairvoyant og trancemedie. Han afholder
kanaliseringer både for større publikum og
ved privatsessioner, hvor han tillader en række
eksistenser fra andre planer at kommunikere
direkte med de tilstedeværende. Dennis kan
opleves ved arrangementer rundt om i landet,
og på hans spirituelle kursussted, High Vibrations Center i Liseby på Møn.

Seminarpris: kr. 18.500,- og indeholder:
- fuld forplejning og logi under hele forløbet
samt kursusmateriale
- privatsession under det individuelle forløb,
som bliver optaget og udleveret på CD
- socialt samvær med andre, der deler
samme passion
Forud for kurset vil alle deltagere blive inviteret til en individuel samtale med Dennis.
Sted: High Vibrations Center i Liseby på Møn

Det er obligatorisk, at deltagerne bor på High
Vibrations Center under det intensive forløb.
Der vil være fuld forplejning og mulighed
for at benytte faciliteterne på centret under
opholdet. Udover kursuslokaler, 2-sengsværelser, lækre badeværelser, udendørs
jacuzzi og svømmebassin, er der desuden et
moderne og flittigt benyttet fitnesscenter.
Centret ligger tæt ved Fanefjordskoven, som
grænser ned til Østersøen.
Tilmelding efter ”først til mølleprincippet”

Man er sikret plads på holdet ved indbetaling
af opstartsgebyret på kr. 2.500. Det er muligt
at betale seminaret i 8 rater á kr. 2.000, som
skal indbetales efter aftale. Betaler du det
hele på én gang, ydes der rabat på kr. 1.500.
Den samlede pris vil da være kr. 17.000.-

Dit ego kan være din tjener, men også din egen største modstander. Kun ved ærlighed nedbryder du de barrierer,
der kan have afgørende betydning for, hvilke budskaber du har mulighed for at opfange. Budskaber er der nok af,
spørgsmålet er bare, hvor mange filtre det skal igennem, før det kommer gennem dig.
Seminaret er bygget op af 6 weekender og et intensivt forløb på 3 døgn.
De første 3 weekender (modul 1) vil omhandle:
- meditationer
- dybdemeditation
- beherskelse af følelseskontrol
- beherskelse af tankekontrol
- evnen til at fornemme oversanselige energier

De næste 3 weekender (modul 2) vil omhandle:
- bevidst kanalisering
- automatskrift
- energikanalisering
- tranceteknik
- trancekanalisering

Imellem 1. og 2. forløb vil der være et intensivt forløb på 3 døgn. I disse 3 døgn får du ene-undervisning med
individuelt tilrettelagte processer, hvor fokus vil være på udviklingen af dine individuelle styrker. Det er her de
sidste justeringer på det personlige plan bliver gennemført, så hver deltager er parat til at kunne komme videre
til 2. modul. Efter det individuelle forløb forventes alle at være kommet dertil i deres egen proces, at de har fået
kontakt til deres egen “gatekeeper” på den anden side.
Find mere inspiration om processeminaret på de følgende sider, og
hvad det indebærer - dels for din egen selvudvikling - og for din
evne til at modtage universets budskaber, der kan komme på
mange forskellige måder.
Du kan også læse hvad 3 tidligere deltagere har oplevet, at
seminaret har haft af betydning for deres processer.

Det handler om dyb tillid ...

Det starter med, at du finder tilliden til dig selv

Hvor længe har du ventet på svar?
Lær hvordan universet kommunikerer med dig

At åbne op til universet, kræver mere end de fleste regner med. Du vil komme HELT tæt på dig selv, og det kræver
ofte en stor parathed. Hvis du kan føle et træk - et kald - der kommer indefra, så er du helt sikkert klar til opgaven.
Du skal både turde og ville se dig selv dybt ind i dit indre. Du skal være parat til at være helt ærlig overfor dig selv.
Når de roller vi spiller, og de illusioner vi har bygget op om os selv, begynder at blive pillet af, så kan det umiddelbart gøre ondt, men den nye bevidsthed om dig selv, på et meget dybere plan, vil hurtigt være det hele værd!
Intuitionen er ALTAFGØRENDE i forbindelse med kanalisering. Du skal have opbygget en tillid til det, der kommer
til dig. Dette vil være et emne, der kommer til at fylde meget på dette seminar.
Vi er allesammen illusionister, men det kræver rigtigt
meget energi, at opretholde de falske!
I dette jordiske liv, bærer vi alle på forskellige tanke og
handlemønstre. Og i det øjeblik, at man kan anskue dem fra
et objektivt sted, så har man mulighed for at få dem løst.
På seminaret får du en ny, fantastisk mulighed for, at få vist
tingene fra et helt andet perspektiv. Dette hjælper dig med
at få klarhed og bryde de gamle tanke- og handlemønstre,
som vi til dagligt er indlejret i.
Illusionernes slør falder af alle de roller vi går og spiller, og
du får bevidsthed ind i disse. Du kan nu se den dagsorden,
der styrer dine handlemønstre.
Når illusionerne falder, så åbner du op til energierne
På vejen dertil, er det ikke forbeholdt de få. Vi evner allesammen at åbne op. Du har dit eget speciale med dig,
og vil få mulighed for, at åbne det op og forstærke dette, på et meget dybere plan. Der er ikke nogen måder eller
evner, der er bedre end andre.
Venter du på at høre fra universet?
Så lær at afkode svaret, så du kan bevæge
dig fremad i fuld tillid til dig selv!

Dit indre landskab er en ny verden

Tjener du egoet eller tjener det dig

Vi er næsten alle her i Danmark oplært med ting som janteloven, der peger på ting som, at du ikke skal tro du er
noget... Vores forældre, skole- og uddannelsessystemet, religioner, arbejdspladser og samfundets institutioner
stiller alle krav til den du er, og hvordan du skal opføre dig for at passe ind. Der er således sket en fortløbende
tilpasning af vores identitet og de roller vi skal spille - ikke mindst forventningerne fra vores forældre - og os selv,
så vi har opbygget en identitet via alle disse forskellige roller. Men måske er du slet ikke alle de roller du spiller..?
Der ligger et stort ansvar i det at kanalisere. Ikke for hvad budskabet er, men du skal have taget ANSVAR for, at
du har styr på dit ego og dine intentioner. Hvis du ikke har styr på dit ego, kan du risikere at budskabet vil være
besmittet af dine normer eller den kollektive bevidstheds normer. Det er ikke muligt at tørre et bord rent med en
beskidt klud. Negative blokeringer fra dit ego, der stiller tvivl ved de modtagne informationer, vil formindskes
i takt med din voksende tiltro og tillid til dig selv. Og dermed også til den kilde, der ønsker at anvende dig som
kanal for et budskab.

Det er så værdifuldt at lære at gennemskue projektioner. Både dem man selv sender, og dem man modtager fra
andre, og det at lære at stå i sin egen energi. Du lærer at lade projektionerne gå forbi dig, og dermed ikke at gå
med dem ud fra ego’ets perspektiv. At se hvad der er andres og ikke dit eget. Det giver stor værdi i ens dagligdag.

Du vil lære, at alt hvad du behøver, findes i dig selv

Lær at finde vej til dit virkelige bevidste “selv”

Husk: På seminaret er der ikke noget krav om hjemmearbejde. Men ønsker du reel personlig fremdrift, så bør du
bruge tid til at arbejde med tingene selv, da dine hjælpere nu er klar til at arbejde med dig i hele perioden - og
fremad i dit liv. På kurset får du mulighed for at udleve, spille og afprøve dit rollerepertoire, i en ramme, hvor du
vil kunne se det. Når du bliver bevidst om dette, så kan integrationsprocessen gå igang, så du kan lave de ting om,
der ikke tjener dit bedste. Hav respekt for, at fra du opnår bevidstheden om en ting, kan der godt gå længere tid,
før du har integreret resultatet af det du forstod, så det er en naturlig del af dig fremad.

Meditation er døren du kan åbne til dit indre univers, og til kontakten med dit højere selv

Malene, tidligere deltager fortæller om sin oplevelse:

På seminaret vil du også lære mere om meditationens mange muligheder, og du vil opleve, at alle de ting som
vi er vant til at forestille os er uden for os selv, rent faktisk findes på det indre plan. “Gud, kærligheden, helheden
eller den kreative kilde i universet, er ikke noget uden for
dig. Alt findes i dit indre. Det gælder både det gode og det
dårlige - Yin og Yang - og det er forståelsen af dette, der er
med til at skabe klarhed og balance i dit liv.

“Jeg deltog ud fra en intention om, at rejsen med min indre proces, og et ønske om at kende mig selv på et
dybt plan, var målet for mig. At jeg så også kom til at bringe energi igennem, det var helt fantastisk at det
også lykkedes. Hvis du arbejder med din udvikling gennem hele forløbet, vil de sider af dig selv, som kræver
ændring blive synlige i alle dine livssituationer. Det kræver mod at kigge på de ting som vi allesammen har ego og skyggesider, tanker og handlemønstre, som vi har brug for at bearbejde undervejs.
Mit syn på mig selv har ændret sig væsentligt under forløbet. For det første er jeg blevet en mere autentisk
udgave af mig selv. Samtidig er min intuition væsentligt styrket, og jeg er blevet utroligt meget mere bevidst
om, hvilke tanker jeg har, og hvad de afføder af manifestationer. Det gælder både i mit arbejde og privatliv.
Det her processeminar er kun begyndelsen af en lang rejse, og denne proces fortsætter resten af mit liv.. Rejsen vil jeg fortsætte ved til stadighed at arbejde med mig selv og tune ind samt benytte mig af den skærpede
intuition jeg har fået. Hvor det bringer mig hen, er jeg selv rigtigt spændt på.
Jeg kan helt klart anbefale det her processeminar til andre. Det har været en fantastsik rejse ind i mig selv, at
opleve nogle dybder og skyggesider, egoer, som har været så udbytterige at få belyst, og få mulighed for at
ændre på.
Jeg er på et dybt plan taknemlig for den kærlighed og tålmodighed som gives - både af Dennis, ved at stille
sig til rådighed som undervisende kanal, og af Mestrene fra den anden side, som de til stadighed hjælper mig
fremad med.”

“Hvad du sender ud, er hvad universet giver dig tilbage”
Du vil lære om, at følelserne ligger over tankerne, så man
kan ikke “mentalisere” sig til at tænke: Jeg er ung og smuk hvis man føler sig gammel og grim. Følelserne vejer tungere
end tankerne, så der skal bringes overensstemmelse
mellem disse. Processeminaret kan blive din dør til dit indre
univers, der kan åbne op til det store - i fuld balance!

Dine chakraer kan vise dig vej

Du vil lære at tolke hvor dine udfordringer ligger

Hvordan kommunikerer universet?
Hvordan smager vand ... ? Alle har sin egen tilgang

Seminaret handler om dine evner til at bringe energi igennem, men ikke kun som trancekanalisering. Universet
kommunikerer på mange måder - kanalisering er blot ét udtryk. I al sin enkelthed handler det om, at opfange
og videregive energi. Det kan være i form af budskaber, automatskrift eller healende energier. Det kan være via
billeder, malerier, musik og ikke mindst gennem din egen intuition, der vil komme til at fremstå helt skarp.
Der er mange ”afsendere” på de budskaber og energier man kan modtage. Bl.a. kan det være vores guider og
vejledere, bevidstheder fra andre dimensioner, opstegne mestre, afdøde og meget mere, der prøver at komme
igennem os. Derfor er det vigtigt at lære at beherske skelneevnen for at være bevidst om hvilken energi, der vil
kommunikere - og ikke mindst, hvor den kommer fra. Du vil lære at blive inspireret af intuitionskanalen - tegne,
male, skrive m.fl. Du vil få hjælp til at finde din egen retning mod de evner, hvor du har bedst hul igennem.
Dine chakraer kan fortælle dig om, hvad for en type af problemer eller udfordringer du står overfor
Chakraerne - du vil få et indgående kendskab til dine chakraer og det indokrine kirtelsystem. Disse er med til at
vise os vejen til, hvor vi selv og andre kan have blokeringer eller udfordringer. Undervejs på forløbet, giver det dig
også mulighed for, at anskue din fysiske krop som et tempel. Både i det rent fysiske, men også mentalt, hvordan
de tanker, som du belaster den med, påvirker kroppen.

Thomas, tidligere deltager fortæller om sin oplevelse:
“Vi har alle, uden undtagelse, hjælpere til rådighed på den anden side af sløret. Men du skal selv åbne døren
op, for dine hjælpere respekterer din frie vilje til kun at træde til, hvis du selv tillader det. For mig har det været
starten på en livsforandrende proces, som kommer til at fortsætte hele livet - og bagefter dette.
Det træk, som førte mig til processeminaret, har gjort mig til “livselev” på vejen frem mod min egen sandhed
og mit virkelige selv. Jeg har fået en indre stemme, som jeg bruger til at styrke min tillid og kærlighed til mig
selv, og alt hvad der er omkring mig. Visheden om, at jeg aldrig mere er alene, og den kærlighed jeg modtager
fra den anden side, har gjort det muligt for mig at fjerne al frygt. Jeg ser kontinuerligt alting klarere og
klarere, i takt med at bevidstheden udvides.
Jeg vil sige, at det har været en hård opgave, at erkende sine illusioner og til tider meget smertefuldt på det
indre plan. Men gevinsten ved at holde ud, se tingene i øjnene, og foretage og integrere ændringerne, er SÅ
meget mere værd. Jeg ville gøre det igen og igen - hvis jeg stod i en situation, hvor jeg kunne vælge til eller
fra igen. Min store tak til Dennis, og anerkendelse af hans evne og vilje til at stille sig til rådighed for os andre.”

På skoleforløbet sker der også et stort arbejde med oprydningen af påvirkningerne fra tidligere liv. Du får her muligheden for at lave en epokegørende transformering af din egen udviklingsvej, der griber helt tilbage til tidligere
liv. Da der ikke er mange tilfældigheder her i dette liv, så kan dem du møder på studiet vise sig, at blive dine nære
venner, støtter og rejsefæller på din vej fremad.

Dine chakraer kan vise dig vej

Du vil lære at tolke hvor dine udfordringer ligger

Lad egoet træde til side og åbn op
Mød din egen gate keeper og nærmeste guider

Det kræver en ydmyghed og uselvhøjtidelighed, at bryde igennem ego’ets negative indflydelse, for at kunne
gøre sig klar til at modtage. Ydmygheden er et væsentligt parameter, hvis du skal blive ved med at være i stand
til at bevare din bevægelse fremad. Hvis du har været dit ego’s tjener, er det nu muligt at gøre det omvendt, så
egoet tjener dig i stedet for. Det er således ikke målet i sig selv, at nå frem til resultatet at kunne kanalisere energi
igennem. Den virkelige gevinst er, at lære sig selv dybt at kende. Du er der for at udvikle de facetter, som vi på
individuelt plan skal arbejde med - og have slebet. Så du skal undervejs undgå at falde for, at sammenligne og
vurdere dig med dine medrejsende. Vi er alle unikke på vores udviklingsvej - og universet har kærlighed til ALLE!
Nauja, tidligere deltager fortæller om sin oplevelse:
“Mit valg af at deltage på processeminaret har været den bedste investering i mig selv. Jeg har dykket ned
i mange spirituelle studier og kurser gennem årene, men der er ingen, der har kunnet hamle op med den
enorme transformation, som jeg har gennemgået på processeminaret .
Da jeg besluttede mig for at deltage på seminaret, begyndte min læremestre allerede at sætte gang i processerne inden jeg startede på skolen. Det er således ikke kun et forløb, hvor der udelukkende bliver arbejdet i
de weekender man er på skolen. Hjælpen fra den anden side er allerede gået i gang, når beslutningen om
at deltage på seminaret er taget. Det er særdeles anbefalesværdigt, at være villig til at arbejde med sig selv
mellem weekenderne, da man vil kunne få et kæmpe udbytte ud af det.
Jeg er Dennis dybt taknemmelig for at være så fantastisk en underviser og kanal. Han evner virkelig at være
en åben kanal under hele forløbet. Det giver den bedst mulige måde at få spejlet de forskellige illusioner, som
ens ego kan være pakket ind i. Der bliver virkeligt taget fat ved roden, og det er lige præcis dér, hvor den store
transformation kommer til at ske.
Jeg har den dybeste respekt for - og taknemmelighed til - Merlin, Niham og de andre undervisere, for at ville
stille sig til rådighed for os deltagere, og give os den sublime undervisning. Min livskvalitet, mine sanser og
min intuition er skærpet gevaldigt under og, i særdeleshed, efter skoleforløbet. Jeg har en stærk fornemmelse
af, at være under mine læremestres vinger resten af livet, hvis jeg er villig til at arbejde og rykke mig selv.”
Har du villigheden til at løfte dig op?

Kærligheden starter hos dig selv

Lær at elske dig selv, så du kan blive ét med universet

Er du villig til, og tør du, at gennemgå disse processer, så
er du garanteret en transformation af måden du anskuer
dig selv og verden på - og dermed vil den måde verden
oplever dig på, begynde at ændre sig. Illusionernes slør
falder af alle de roller vi går og spiller, og du får bevidsthed ind i disse. Du kan nu se den dagsorden, der styrer
dine handlemønstre. Mønstrene bliver synlige for dig, så
du kan opløse dem, og løfte dig opad i din vibration.
Din rejse opad mod dit sande jeg er begyndt, og dine
hjælpere på den anden side af sløret, er nu kærligt med
dig hele vejen frem mod større og større klarhed og
bevidsthed.

Få sat gang i dit eget indre flow

- og lad universet føre dig afsted på din vej fremad

For mere info kontakt Dennis Søndergaard på:
Mobil: 2916 4455 eller mail: info@highvibrations.dk
- Se mere om O2C på www.open2channeling.dk

