POWER KURS
STÄRK DIN SJÄLS PROFIL

NÅ PERSONLIG
OCH ANDLIG
FRAMGÅNG

En kurs som uppgraderar dig till en högre version så att
du kan leva i linje med ditt själs syfte.
Under proffesionell ledning får du hjälp att synliggöra
hindren, släppa och läka ditt sinne. Därefter får du möta
dig själv på ett nytt sätt bortom egots rädsloröst, den
som säger att du inte är bra nog och behöver bekräftelse
utifrån för att duga.
Genom Powernycklar når du personlig pånyttfödelse och
en högre energinivå som gör dig till en lyckligare och
bättre medmänniska!

BYGGER SJÄLVFÖRTROENDE OCH
GÖR DIG ATTRAKTIV
När du har tillgång till Powerprinciperna når du ett större
välstånd i livet på alla plan - personliga, i relationer, arbetet,
hälsan och på det andliga planet. Du får en helt ny utstrålning
och karisma och en trygghet som kommer inifrån!

ATTRAKTIONSLAGEN OCH
HJÄRTATS INTELLIGENS
Attraktionslagen - små detaljer som gör enorm skillnad
Hur du samarbetar med hjärtats intelligens
Universella lagar i praktiken - så blir du en medskapare

MED MIA DE NEERGAARD OCH
CAMILLA ELFVING
Camilla Elfving och Mia de Neergaard är båda högutbildade
inom personlig utveckling, attraktionslagen och succélära
samt olika former av mediumskap och energimedvetenhet.
Under kursen lär de dig bli den du är - outstanding och få en
magisk vilja.

POWER KURS 9-11 NOV
HÄLSANS HUS - STOCKHOLM
STORA SALEN FJÄLLGATAN 23B

VAD INGÅR
Du får din unika andliga profil, upptäcka dolda
talanger och dina personliga egenskaper
Så här skapar du magisk vilja och beslutsamhet
Vi hjälper dig tydliggöra din livsuppgift
Hur du når personlig framgång snabbast
Målsättning och hur du infriar dina mål
Lär känna dig själv på ett djupare sätt
Hur du talar fängslande inför publik, retorik och
presentationsteknik
Att bli like:able- och en stark förebild för andra
Yes you can do it! Vi hjälper dig att inte bra tro på dig
själv utan verkligen att GENOMFÖRA DINA MÅL!

Vad andra säger om Camilla och Mias kurser
"Proffsig kurs med personlig vägledning, feedback och råd. Man
känner sig uppbackad till 100%. " Mona
"Bra praktiska övningarna, utmärkta teori genomgångar,
särklassigt bra kursledning." Viking
""WOW är sammanfattningen på kursen. Otroligt tacksam för
den transformation som skedde.. Nu kommer jag kunna leva det
liv som är rätt för mig! Fantastisk kursledare som ser varje
person på ett helt magiskt sätt." Eleonor

BOKA DIG FÖR
FRAMGÅNG
IDAG

Fredag 18:30- 21 - 390kr
Fredagkväll + Lördag och Söndag heldag- 4900kr
Boka före 1 juli få premium paket - 4400kr

Mia de Neergaard.se mail: mia@miadeneergaard.com
Elfvinginstitute.org

mail: camilla@elfvinginstitute.org

