Inspirativ målning
Eldsjälssamling
I ett Veda-perspektiv - Att förena Öst och Väst !
Ingrid Krianon och Jon Anker Holm
Söndag 14 april 2019 kl 10 – 17.30
Gamla tingshuset , Göteborgsvägen 25, Lerum

”Visionärer” och alla som vill ge Själen ett extra lyft hälsas
Varmt Välkomna!
Denna dag målar vi på mindre format för att aktivera
Solhjärtats expansion!
Nya skapelsekanaler/nivåer ger frihet och aktiverar Unity
- och kreativa Kromana - fazetter sätts i jord.
Androgyna system integreras.
Den androgyna människan har en vägledarroll - att visa att VI är Ett.
Vi umgås, skriver, målar och tecknar vår egen Skapelse i Nuet.
Miniföredrag om Aktuellt i tiden. Meditation i rörelse.
Ta med:

- eget målarmaterial (vi har plast till borden)
- inneskor eller varma sockar
- lätt lunch OBS! Vi äter i grupp för att ”förtäta” energin

13.00

- vi gör en kort energivandring i Lerum centrum

14.00 :

- X-tra tonkraft i målningen

17.00

- avslutning med meditation
__________________________

- Den som har tid och lust kan avsluta med konsert i Lerum kyrka kl 18.00
som ett extra plus på dagen!

Pris: 400:- betalas vid ankomst (jämna pengar i kuvert – du får kvitto under dagen).
Anmälan - snarast (några få platser finns kvar)
Ingrid 0304 10003 eller jonankerholm1@gmail.com

Varm hälsning
Ingrid Krianon och

Jon Anker Holm

_______________________

Vision för våren 2019
Hela våren ses ett mångdimensionellt energiinflöde.
Nu förbereds en Kromana-instrålning/expansion
-

och manifestation inför ett större kollektivt skifte 11 – 25 maj

Fri energi kommer in som en framrullande omvälvande våg och släpps fri!
Solvinden forcerar slitna spärrar i mentalvärlden och ger luft åt både förnuft och känsla
Enandets tid öppnar på allvar
Öst och Väst tar djupa spadtag i kvantprocesser
som redan i oktober 2019 blommar och bär frukt.
Dammluckor öppnas! - Oavsett religion, kulturtillhörighet eller ålder
ges Sesam Öppna-dig –toner kraft och flöde i det kollektiva
Är vi beredda?!
Ingrid

www.ingridkrianon-jonankerholm.nu

