Vil du gerne udvikle dine evner som clairvoyant medium i et trygt miljø med fokus på etik, kvalitet og
respekt for åndeverdenen?
Vi vil arbejde med mange aspekter inden for spiritualitet og der vil være mange aktive øvelser samt
filosofiske diskussioner, som vil styrke din viden om den åndelige verden. Du får mulighed for at udvikle dig
i en gruppe med glæde og nærvær, her er der nemlig plads til dig. Du vil lære dig selv bedre at kende, samt
lære at kommunikere med din sjæl og med den åndelige verden. Det vil styrke din selvindsigt og din
forståelse af dig selv og andre. Overordnet vil vi hver weekend arbejde aktivt med forskellige øvelser ud
over weekendens tema. Der vil være weekender med besøg udefra, hvor du får mulighed for at afprøve
dine evner ift. clairvoyance og ”afdøde”-kontakt.
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Etik, meditation og Mødet med din skytsånd. Ørslev Kloster d. 14. & 15. januar 2017
Clairvoyance, psykisk læsning i personer og genstande. Århus d. 11. & 12. februar 2017
Medieskab, kommunikation med ånderne. Århus d. 8. & 9. april 2017
Farvernes sprog, brug af farver i clairvoyance og medieskab. Århus d. 20. & 21. maj 2017
Platform, vi bryder din komfort zone. Århus d. 17. & 18. juni 2017
Fysisk medieskab. Århus d. 26. & 27. august 2017
Platform og clairvoyance, klienter/gæster på besøg. Århus d. 9. & 10. september 2017
Spøger det – husrenselse, vi besøger forskellige lokaliteter. Ørslev Kloster d. 7. & 8. oktober 2017
Hvad har vi lært, clairvoyance og medieskab. Århus d. 16. & 17. december 2017
Eksamen: Klarsyn demo (fredag) og en-til-en session (lørdag), afslutning lørdag aften. Århus d. 12. &
13. januar 2018

Start d. 14. & 15. januar 2017. Begge dage fra kl. 10.00 til 16.00
Pris 1: 17.950 kr. Depositum 3000 kr. ved tilmelding. Resten betales senest d. 13. januar 2017.
Pris 2: 19.950 kr. Depositum 3000 kr. ved tilmelding og betaling pr. gang 1695 kr.
Prisen er inkl. 2 ophold på Ørslev Kloster med kost og overnatning i dobbeltværelse.
Der vil være max. 12 deltagere på dette kursus. Du vil opleve en underviser, som er nærværende og som
interesserer sig for din udvikling. Der vil løbende være coaching til deltagerne.
Der er en optagelsessamtale, hvor vi forventningsafstemmer dine mål med forløbet og mine forventninger
til dig. Dette kursus vil give dig selvindsigt og udvide din horisont. Forløbet er for alle, og du behøver ingen
forudsætninger eller specielle evner for at deltage.
Underviser: Christian Viborg
Christian arbejder som clairvoyant medium med rådgivning, foredrag, cirkel arbejde og mediumship
udviklingsforløb mange steder i Danmark og Norge. www.christianviborg.dk

