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UDDANNELSE TIL CLAIRVOYANT RÅDGIVER
Clairvoyance er at kunne se et andet menneskes energifelt.
Har du evnerne og lysten til at hjælpe andre mennesker til at træffe èn for
dem god beslutning, så er muligheden her. Drømmer du om at gøre en
forskel – at kunne vejlede og hjælpe andre på deres vej i livet – om at
kunne vise mennesker muligheder f.eks. i forbindelse med deres forhold til
andre, arbejde, uddannelse, virksomhed etc. Og/eller ønsker du en
vedvarende og dyb ændring af dit liv – ja så er dette måske noget for dig!
Du tror måske ikke rigtig på, at du VIRKELIG har evner og sanser. Måske
tør du ikke tro på det – måske tør du bare ikke lukke op.
Clairvoyance hjælper os til at kaste lys og bringe klarhed over forskellige
svære livs situationer som f.eks. job, parforhold, økonomi, bolig, helbred
etc.
Jeg kan ikke give dig evnen, men nogle værktøjer til at udvikle dine egne
evner.
Når vi er åbne, modtagelige og motiveret til at ændre noget i vores
situation er clairvoyance en god håndsrækning. Vi skal blot huske, at det
kun er klienten, der kan skabe netop det liv, klienten selv ønsker.
En clairvoyance er at få afdækket dine muligheder. Du vælger selv!
Forinden du tilmeldes endeligt til et hold, inviteres du til en personlig
samtale af ca. en times varighed.
Uddannelsen til clairvoyant kører over 5 weekender eller 5 gange 2
hverdage og afsluttes med eksamen. Uddannelsen er dels teoretisk og dels
praktisk – se side 3.
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Hvad indeholder den teoretiske uddannelse bl.a.:

















Hvad er psykiske evner og hvad kræves af en dygtig clairvoyant
Farer forbundet med psykiske evner
Gode råd ved clairvoyance
Hvordan starter jeg før klienten kommer
Etik og moral samt beskyttelse af dig selv
Chakrasystemet
De psykiske evners tilknytning til centrene
Forklaringer på de forskellige former for clairvoyance
Auraens opbygning
Den åndelige verdens opbygning
Psykisk/åndelig udvikling
Guider og skytsånder
Reinkarnation og karma
Tankens kraft
Skelneevne – illusion/virkelighed
Myter og overtro

Du får praktisk erfaring i:






Clairvoyance
Fjern-clairvoyance
Platforms clairvoyance
Psykometri
Telepati
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Holdene er på kun 4 – 6 kursister så undervisning og indlæring bliver så
intensiv og optimal som mulig og udbyttet hermed væsentligt større. Det er
også nemmere for mange at være mere fri og spørge mere ved små hold og
på denne måde få fuldt udbytte.
Enkelt persons undervisning er mulig for et tillæg på 900 kr. pr. modul.
Her kan du ”frit” endvidere vælge hvilke dage som passer dig – også
hverdage!
Du får kursusbevis efter afsluttet eksamen.
Pris: 16.000 kr.
Depositum: 3.500 kr.
Restbeløb betales senest en måned før kursus start.
Kursusbekræftelse fremsendes efter modtagelsen af depositum.
Gentagelse af et kursus: Kun halv pris.
Forudsætninger: Lysten til at arbejde med clairvoyance og hjælpe dine
medmennesker.
Der serveres frisk frugt, te og kaffe under alle kurser.
Tilmelding: mobil 28 58 25 86 eller mail til malu@naturhelbrederen.dk
Ring for tiderne på kursusdatoer!
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Hvem er jeg?
Jeg er først og fremmest menneske! Et menneske som er yderst sensitiv,
hvilket betyder, at jeg evner at se, høre, føle og mærke… anderledes end
de fleste – kaldet clairvoyant. Jeg evner at rejse i og kommunikere med
andre virkeligheder, væsner og dimensioner, det som vi kalder shaman.
Disse evner og kvaliteter gør det muligt for mig at give (transportere)
budskaber og energi (såsom healing, kærlighed, gamle følelser, oplevelser
og traumer) til nuet.
Dette sker med en objektiv, kærlig medfølelse, som gør det muligt, at
skabe vedvarende healing og forandring.
Jeg har arbejdet med alternativ behandling og selvudvikling i mange år.
Jeg elsker livet!
Et af mine mål er at åbne hjerter til livets skønhed!
Mit liv handler om kærlighed, medfølelse, fred og transformation for
menneskeheden. Jeg har en dyb overbevisning om, at vi alle har svaret og
sandheden inde i os selv, den skal blot afdækkes, og så skal vi tage ansvar
for vort eget liv.
”Mit tidligere liv”
Jeg har en grundlæggende uddannelse dels en bred bankuddannelse, dels
en kommunal uddannelse indenfor social- og sundhedssektoren og dels en
forsikringsuddannelse.
Siden 1985 har jeg for alvor beskæftiget mig med personlig udvikling og
åndsvidenskab, både teoretisk og i praksis og gør det fortsat løbende.
Jeg læser en del Martinus litteratur og rejser med stor interesse dels i Peru,
hvor jeg har besøgt inkaerne og dels i Indien, hvor jeg bl.a. har besøgt
Dalai Lama.
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Herudover har jeg en bred vifte af uddannelser og kurser i forskellige
behandlingsformer, healing, clairvoyance og åndsvidenskab.
Jeg er naturbehandler, eksamineret og uddannet:
Kranio-sakral terapeut for både voksne, børn og dyr, Neurofysiurgisk
helseterapeut, Psykoterapeut, NLP mester, Master hypnotisør, Reiki
mester og lærer, Healings massør, Ansigts zoneterapeut, Bars behandler,
Muskelterapeut, Bachs blomster terapeut, Født og eksamineret Clairvoyant
rådgiver og Shaman samt Quero (Andespræst).
Udover at undervise i Clairvoyance underviser jeg også i Reiki-Healing,
Kranio-Sakral terapi, De Fire Elementer og giver indvielser i Munay-Ki.
Jeg har over 20 års erfaring i voksenundervisning.
Jeg er bl.a. kendt for mine platformsclairvoyancer, tv udsendelser og for
deltagelse på messer rundt omkring i landet.
Se mig endvidere på you-tube Gaia TV 2016, Falconer messen, hvor der er
½ times interview med mig.
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EGNE NOTATER:
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NATURHELBREDEREN v/Maria-Luisa Behrendt
Naturhelbreder og Psykoterapeut
Haraldsborgvej 31, Himmelev, 4000 Roskilde
Mobil: 28 58 25 86
E-Mail: malu@naturhelbrederen.dk
Hjemmeside: www.naturhelbrederen.dk
SE nr.: 26 22 13 23
Bank: Danske Bank, Reg. Nr.: 4317, Konto nummer: 3429 554 993

København, februar 2017

Vel mødt til lærerige og inspirerende weekender!
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