Prisliste

Min baggrund er

Behandlinger i egen praksis
· Individuel clairvoyance: 50-60 min.

900 kr.

· Individuel clairvoyance: 30 min

600 kr.

· Coaching med clairvoyance: 60 min.

900 kr.

· Coaching med clairvoyance: 30 min.

600 kr.

· Par-clairvoyance: 2 timer

1.700 kr.

· Telefonclairvoyance: 10 min.

200 kr.

· Healingsclairvoyance: 1 time og 40 min.

900 kr.

· Reikihealing: 1 time

450 kr.

· Regression: 1-2 timer

600 kr.

· Trancehealing: 20-30 min.

250 kr.

· Samtaleterapi: 1½ time

500 kr.

· Hypnose/hyponoterapi pr. session

900 kr.

· Gruppeclairvoyance

Efter aftale

· Klarsyn

Efter aftale

· Husrensning

Efter aftale

Uddannelser og foredrag
· Træn dine clairvoyante evner, modul 1og II

og trancemoduler

·

Internationalt medie

·

Reikimester / lærer

·

Samtaleterapeut

·

Hypnose og hypoterapi

·

Foredragsholder

·

Lærer i åndsvidenskab

·

Redaktør på mystikkens
verden: www.alterne.dk
samt andre brevkasser

·

Leder og daglig underviser i Centret for Spiritualitet i København

Uddannelse
· Uddannet clairvoyant rådgiver
hos Gjertrud Berlon
· Trancehealer på Sir Artur Findley
Collage
· Reikilærergrad samt Inkahealer
ved Nistjernen på Møn
· Foredragsholder og lærer i åndsvidenskab fra Kosmos Centret
Uddannet friskolelærer. Ansat
som narkobehandler i Københavns Kommune og i HS indenfor
psykiatrien, som henholdsvis lærer
og pædagog.
Medlem af clairvoyantforeningen og SAB, Sammenslutningen af
alternative behandlere.

Jeg håber, at du har fået et lille indblik i, hvad jeg kan tilbyde.
Vil du have yderligere informationer, se artikler, TV klip og
meget mere, så gå ind på min hjemmeside på
www.erlinngchriistensen.dk
Og så er du altid velkommen til at ringe eller maile til mig,
hvis du har nogle spørgsmål eller vil vide mere.
I do give private settings in english.

· Clairvoyance- og medieuddannelse
· Tranceuddannelse
· Reikihealeruddannelse
· Healeroverbygning til Reiki healeruddannelsen
· Foredrag

Se priser for de enkelte uddannelser og foredrag på
www.erlinngchriistensen.dk
Uddannelsesmoduler tilbydes også til lukkede grupper,
hvis I ønsker, at være jer selv.

Er du parat til
at udvikle dig
personligt?

….men vær forberedt på
at udvikle dig personligt….

Klarsyn:
Kontakt til afdøde

Healing:
Genopret kroppens balance

Uddannelse:
Udforsk dine evner spirituelt

Samtaleterapi:
Få personlig coaching

Erlinng Chriistensen
Tlf. +45 23 30 78 93
erlinng@erlinngchriistensen.dk
www.erlinngchriistensen.dk

Adresse/praksis i:
· København
· Aalborg
· Århus

Clairvoyance:
Afdæk private og professionelle

problemstillinger og muligheder

Du er altid velkommen til at ringe eller
maile, så vi kan aftale nærmere

Erlinng Chriistensen
www.erlinngchriistensen.dk
Erlinng, folder, 111009.indd 1

21-10-2009 19:29:54

Erlinng
chriistensen
Jeg er et internationalt medie og clairvoyant,
altså et bindeled til den åndelige verden, som kan
hjælpe dig med at udvikle dig personligt.
Igennem adskillige år har jeg virket som medie, clairvoyant
og healer i Danmark. Jeg giver individuelle behandlinger og
afholder uddannelser, giver foredrag, arbejder på de store
messer og deltager i tv-programmer. For tiden arbejder jeg
også i England med klarsynsdemonstrationer, workshops
med mediumship og individuelle settings.
Jeg kan tilbyde behandlinger i egen praksis, uddannelser og
spændende foredrag. Alt foregår på et højt etisk og fagligt
niveau i trygge rammer.
Læs en kort beskrivelse af, hvad jeg kan gøre for dig i det
følgende. Vil du have yderligere informationer, se artikler,
TV-klip og meget mere, så gå ind på min hjemmeside på
www.erlinngchriistensen.dk
God fornøjelse!

Behandlinger i
egen praksis

Uddannelser
og foredrag

Afdæk private og professionelle problemstillinger
og muligheder gennem clairvoyance
Jeg kan gennem clairvoyance vejlede dig, så du kan nå dine
mål og udvikle dig personligt og professionelt. Der kan både
være spørgsmål om samliv, børn, jobmuligheder og investeringer. Du får ingen facitliste, men muligheder, som du selv
skal vælge imellem og handle efter.

Udforsk dine evner spirituelt og bliv uddannet
Er du interesseret i den åndelige verden. Vil du styrke din
sensitivitet, intuition og bevidsthed til glæde for dig selv og
dine omgivelser. Har du lyst til at træne dine evner op og
lære at styre og kontrollere dem. Overvejer du at arbejde
som clairvoyant, terapeut eller med at heale dig selv og
andre mennesker? Eller er du bare nysgerrig?
Der er mange forskellige indfaldsvinkler til at ønske at
videreuddanne sig.
Baseret på mine mange års erfaringer med clairvoyance og
kontakt til den åndelige verden afholder jeg uddannelser indenfor en række områder. Alt foregår på et højt etisk niveau
med solid baggrund i åndsvidenskaben.

Få personlig coaching og samtaleterapi
Søger du arbejdsredskaber til at tackle svære perioder i dit
liv. Så kan vi sammen åbne op for ting i fortiden og arbejde
på at ﬁnde de muligheder, der ligger i fremtiden. Vi bevæger
os i et tempo, som er passende for situationen… og gerne
med lidt humor.

Jeg tilbyder følgende uddannelser:
Kontakt til afdøde
Vil du i kontakt med en afdød, fordi du selv har noget på
hjertet, eller for at høre om der er meddelelser til dig fra
den anden side, så kan jeg hjælpe dig med at skabe kontakten. Føler du, at du har uønsket besøg i dit hjem, så kan
jeg ligeledes hjælpe dig med at rense dit hus og sende de
afdøde over på den anden side, hvor de hører hjemme. Der
er ikke noget at være bange for.
Genopret kroppens balance med healing
Ønsker du at få løsnet op for de energiblokeringer, der
ligger i kroppen og få renset ud for gifte. Jeg kan gennem
healing forøge din krops evne til at helbrede sig selv, såvel
mentalt og spirituelt, som legemligt og emotionelt.

·

Clairvoyance- og medieuddannelse
i København og Aalborg

·

Tranceuddannelse

·

Reikihealeruddannelse

·

Healeroverbygning til Reiki healeruddannelsen

·

Træn dine clairvoyante evner
- modul 1 og modul II og trancemoduler

·

Opstart af træningscirkler og løbende supervision

Foredrag og demonstration
Er I en gruppe, der ønsker at høre mere om den åndelige
verden, afholder jeg foredrag og klarsynsdemonstrationer
i hele Danmark. Ring til mig og fortæl om jeres ønsker til
indhold, tid og sted.

Læs mere om de enkelte behandlinger, uddannelser, foredrag og
klarsynsdemonstrationer på www.erlinngchriistensen.dk
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