
CONSCIOUS IN AND OUT
Lär dig att rensa upp i ditt liv - bokstavligen

Malmö 27-28 mars 2010

Lokal: Aletha, 
Spångatan 20A, 3 vån
Kl: 9.30 - 18.00 på lördag och 
9.30-17.00 på söndag.

Kursen hålls på svenska, 
materialet är på engelska. 
Pris: 3 450 kr
BG: 347-7163 eller 5517-9055

Kursledare:
Marie Höglund/ Linda S Levin

Information:
info@infinitepotential.se
linda@liniakliniken.se
0738-390512/ 0706-555705

Anmälan:
Inbetalning med namn, adress, 
epostadress & kursdatum. 
Ingen deltagare släpps in utan 
fullt betald kursavgift. 

Vem tar ansvar i ditt liv? 
Du själv? Eller lägger du 
ansvaret på någon annan, 
livet eller slumpen?

I den här kursen får du lära 
dig hur energier fungerar, 
hur du faktiskt väljer att ge 
bort din energi till andra 
och hur du kan ändra på 
det. Du får lära dig ett helt 
nytt synsätt, och du får 
många olika verktyg för 
att du ska kunna hålla din 
egen energi i balans, och 
när det behövs rena den 
från det som stjäl energi. 

Vi lär dig hur du kan vara i 
ditt ursprungsmedvetande, 

det som bara “är”, det 
tillstånd ur vilket den 
gudomliga inspirationen 
kommer. Du får också lära 
dig att vara medveten ini-
från och ut och att ta 100% 
ansvar för ALLT som 
händer i ditt liv. Det fina 
med detta är att du genom 
att ta fullt ansvar själv kan 
förändra ditt liv med my-
cket små medel. Livet blir 
enklare, roligare och mer 
genuint. Den här kursen är 
oberoendeframkallande :)

Du får också med dig ett 
helt nytt förhållningsätt till 
dig själv och ditt inre barn 
och du förstår hur viktig 

kommunikationen mellan 
er båda är. Du får ett helt 
nytt synsätt på mål och 
manifestationer, vilket gör 
att du manifesterar utan 
ansträngning och stress. 
Våra principer slår fak-
tiskt undan benen på The 
Secret, för du slipper vi-
sualisera och meditera och 
affirmera för att komma dit 
du vill :)

Enklare än så här blir 
det inte :) Du är varmt 
välkommen att skapa magi 
och mirakler i Ditt liv 
tillsammans med oss!! Vi 
ser fram emot att få jobba 
med just dig! 


