
Skyd 2020 ind med en mini-messe, hvor der skrues op for din  
manifestation i år. Og lad 2020 blive den bedste version for dig.

Søndag den 26.1.20 har vi sammensat et spændende 
program til at klæde dig bedst på til dette. Alle program deltag-
ere, som er med på vores mini-messer, er specielt udplukket og 
blandt de bedste, som vi kan stå inde for.

PROGRAM
Kl. 12.00-12.15 Velkommen - Kaffe/the og hj.bagte boller
Kl. 12.15-13.00  Foredrag »Vær din egen guru« v/Alicia Johansen
Kl. 13.00-13.30 Foredrag »doTerra - de magiske healende olier«  
 v/Vibeke Ungstrup
Kl. 13.30-14.00 Kaffe/the/boller/frugt/snacks + booking til  
 programdeltagerne
Kl. 14.00-17.00 15 minutters seancer hos programdeltagerne
Kl. 17.00-17.05 Afrundning og feedback af dagen
Fra kl. 14.00: » VISIONBOARD «. Inspiret og motiveret af de input  
 du har modtaget fra programdeltagerne i løbet
 af dagen, så vil der være mulighed for sideløben-
 de med dagens program at kreere dit eget vision-  
 board. Hvad er et visionboard? Det er en slags  
 visuel opslagstavle over de ting du ønsker at ma- 
 nifestere og det liv du gerne vil leve. Det er oftest  
 en collage af billeder og ord som taler til dig.
Kl. 19.00  Dørene lukkes

PRAKTISK
STED:  VJCDans, Frederiksværksgade 43, 3400 Hillerød.
PRIS VED TILMELDING / BETALING: Kr. 180 / mobilepay 28432310 
som dækker foredrag samt kaffe/the/frugt/snack, boller
PRIS PR. BOOKING / BETALING: Kr. 150 betales kontant til  
programdeltageren på selve dagen.
SPISE/DRIKKE: Kaffe, the, boller, snacks, frugt
TILMELDINGSFRIST: Senest den 22.1.20.

Vi glæder os SÅ meget til at se dig til en helt 
sikkert spændende og berigende søndag. 

Stort kram fra Vibeke og Susanne

Alicia Johansen (clairvoyant)
FOREDRAG om at være sin egen 
guru. At finde den sandhed, der 
er autentisk for en selv - at du ikke 
behøver at finde svarene hos en 
clairvoyant, men at du selv ligger 
inde med svarene. Du får konkrete 
værktøjer til, hvordan du kan øve dig 
i at finde den vejleder og guide, der 
passer til lige dig. 
Og hvordan du i 2020 kan finde ind til det der er dit års 
stærkeste tema. Og om hvilke værktøjer du kan bruge 
for at mærke helt ind i din sjæl.
Alicia er født clairvoyant - hun kan via den åndelige 
verden fortælle om de ting du skal fokusere på, og 
som kan være vigtige for netop det du står med netop 
nu. Clairvoyance er hjælp til selvhjælp, så du kan 
hjælpe dig selv videre i de ting du synes der er svære.
www.soulguide.dk

Esben Juncker (astrolog) 
er (udover at være læreruddannet) 
uddannet professionel diplomastrolog  
fra Astrologihuset. Med sin urokkelige ro og grounding 
(som kun en tyr kan præstere) er han den gode klippe, 
når overblikket og overskrifterne er nødvendige at få 
ridset op. Og godt hjulpet med sin skorpion-ascendant, 
så fejler kombien af intuition, den psykologiske indfalds-
vinkel, og den store faglige viden aldrig.  
www.astroterapi.dk

Pia Danielsen (bl.a. healer, regres-
sions- og zoneterapeut). 
Aleister Crowleys fantastiske Tarotkort samt 
krystallerne har været en del af Pias liv i  
mere end 25 år. De magiske krystaller og de 
smukke og powerfulde kort åbner hurtigt 
hendes kanaler, når hun arbejder med dem.
Tarotkort og krystaller er sjælens spejl og 
fantastiske redskaber til at få kontakt med 
og sat fokus på områder i dit liv som styrker dig – samt 
sider der hæmmer dig. Som et spejl viser dig dit ydre – så 
viser både Tarotkortene og krystallerne dig dit indre. Hvis 
du ikke kan lide det, du ser i spejlet – så ændrer det sig 
kun, hvis du foretager aktive handlinger, hvilket også er 
gældende for dit indre.  Kort og krystaller hjælper dig 
med at få kontakt til det, der blokerer, og skaber eventu-
elle ubalancer, der forhindrer dig i at nyde det liv, du har 
valgt at leve. www.pia-danielsen.dk

»Jeg er drevet af en indre glæde, begejstring, nydelse 
og den positive hverdag. Min stærke intuition og indre 
visdom er min guide. Jeg kan meget hurtigt se ”the 
blueprint” og dermed skære ind til benet, finde årsa-
gen til udfordringer og se løsningerne.  Jeg er uddan-
net NLP Træner & Mentor, Intuitiv Healer, Clairvoyant, 
Danseinstruktør, Pilates instruktør samt Personlig Træner, 
og doTERRA olierne er blevet mine daglige partner, 
både hos mig selv og mine kunder«

»Uddannet astrolog, tarotlægger og elvstændig foto-
graf/grafisk designer i Hillerød og mor til 2 store skønne 
teenagedøtre. Har afholdt flere spirituelle workshops 
i privat regi - fordi jeg ikke kan lade være - fordi jeg 
har så meget på hjerte, som jeg ønsker at dele med 
min omverden - fordi det giver mig så meget energi 
at dele - og fordi jeg er af den overbevisning at den 
spirituelle verden har svarene til os og åbner døre til 
alt vi har brug for i vores liv og hverdag«.Vibeke Ungstrup Susanne Eghoff
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»Vær din egen guru« Tarot og krystaller
Clairvoyance Astrologi

Annita Annet Lykke Olsen 
(håndlæser)
Annita afsluttede for 18 år siden den 
2-årige diplom håndlæseruddan-
nelse hos den anerkendte islandske 
håndlæser Sigridur. » Mulighederne er 
mange - håndlæseren viser kun ve-
jene. Den enkelte vælger selv ruten «. 
www.håndlinjen.dk


