UITNODIGING
Happy and Healthy
Soul, Heart, Mind, Body living
SIMUD houdt in samenwerking met het Master Sha Tao
Center twee Soulfulness bijeenkomsten.
Heb je regelmatig last van hoofdpijn, stress, knie, heup,
rugklachten, vermoeidheid of andere klachten? Heb je mentale
en/of emotionele uitdagingen? Dan nodigen wij u uit om aanwezig
te zijn op onze bijeenkomsten.
Programma:
Op 24 juli kunt u kennis maken met Soul power. Soul Power is het aanwenden
van de kracht van de ziel en leven vanuit Soulfulness.
Maak op 31 juli kennis met de Tao Chang. Tao Chang is een buitengewoon
energie veld dat alle aspecten van het leven zegent.
Tao betekent Bron. Chang betekent veld. Dit buitengewone veld van de Bron
stelt ons in staat onze ziel, hart, geest en lichaam als één te harmoniëren, om
soulfulness te ervaren en blessings te ontvangen voor elk aspect van ons
leven. Dit zeer unieke veld heeft het potentieel om de negatieve informatie die
wij in ons dragen, om te zetten in positieve informatie om geluk en gezondheid
in elk aspect van het leven te bevorderen.
Datum: dinsdag 24 juli en dinsdag 31 juli 2018
Tijd: Inloop vanaf 17:30 uur. Start om 18:00 uur. De activiteit duurt tot 20:00
uur. Houdt u rekening met een uitloop tot 20:30 uur.
Locatie: Wijkcentrum Kormelink, Kormelinkweg 1 - 1104 NP Amsterdam
Toegang is gratis.
Heel de ziel eerst…. Dan zal heling van geest en lichaam volgen.
Contactpersoon voor Amsterdam-Zuidoost: Peggy. In verband met de
organisatie vragen wij u om zich aan te melden via de app op 06-25554338 of
simud.amsterdam@gmail.com. U kunt vooraf ook de deelnamelijst intekenen
bij SIMUD.
Volg op zondag 29 juli a.s. van 11 tot 12 uur het interview op Mart Radio met
Master teacher Harriet Bleijendaal over Soulpower en de Tao Chang.
Als je wilt weten of een peer zoet smaakt… proef hem!
Als je wilt weten wat Soulfulness voor jou kan betekenen… probeer het!

