
Cyklus Center er en søjle i Norden, med nye ideer, der giver bæredygtighed på 
alle planer.

Cyklus Centers Spirituelle Grundskole henvender sig til alle, der ønsker at vide, 
hvordan den åndelige side af os virker i praksis.

Vi har sammensat et program for foråret 2015, der afdækker mange forskellige 
synsvinkler på den åndelige side af os, samt en vejledning til, hvordan den del 
af os kan bruges i praksis her på Jorden.

Første sæson er fastsat, men du har mulighed for at komme med dine specielle 
ønsker, så vil vi forsøge, at sætte et nyt program sammen til efteråret 2015, der
opfylder dine behov.

Undervisningen foregår på den måde, at vi kommer med et oplæg, men i dette 
forum er det vigtigt, at alle deler ud af den viden og visdom, som hver især har 
med sig. På den måde bliver vi alle klogere og mere vise.

Undervisningen foregår altid fra kl. 16.00 til kl. 21.00.

På grund af planlægning bedes du tilmelde dig de moduler, der har din interesse
senest 1. januar 2015.

Tidspunkt: Se program

Sted: Hovedgaden 7, Præstbro, 9330 Dronninglund

Medbring: Aftensmad

Pris: 200 kr. pr, gang

Tilmelding: Tlf. 20465066

cykluscenter@hotmail.com www.cykluscenter.com 



Healing – hvad er det?

Er healing håndspålæggelse? Er healing noget, kun få udvalgte kan udøve? Lad os finde 
ud af, hvad healing er og hvem der kan heale. Lad os afdramatisere healing og få det 
ned på jorden. I virkeligheden healer vi alle på forskellige niveauer.

Modul 2 -> 20. januar 2015 kl. 16.00 til 21.00

Had er din mission her på jorden?

Mange mennesker er ikke bevidste om deres mission og lever livet, som det flasker sig. 
Arbejder man med det alternative, har man det synspunkt, at vi alle er her på jorden, for
at lære noget bestemt om os selv f.eks. måden vi agerer på i forskellige situationer. 
Derfor arbejder jeg med selvudvikling. Vi er ofte usikre på, om vi skal vie vort liv til det 
alternative og dermed den økonomiske usikre selvstændige vej. Vi taler så meget om, 
hvad vores mission her på jorden er og vil så gerne finde ind til det. Måske kan vi finde 
ind til det denne dag. Giv det en chance!

Modul 3 -> 3. februar 2015 kl. 16.00 til 21.00

Meditation – hvad er det?

Har du ikke prøvet at meditere før, eller synes du det er svært? Få nogle gode input til at
komme i gang med at meditere og du vil opleve du

• Mærker større overskud
• Oplever indre fred 
• Sover bedre om natten
• Føler større mental frihed
• Finder din inderste sande drivkraft

Kom i gang med at gøre noget positivt for dig selv og lad det smitte af på dine 
omgivelser.

Modul 4 -> 17.februar 2015 kl. 16.00 til 21.00

Chakra – hvad er det?

Kendskab til chakra og energicentre kan være af større betydning for dit fysiske og 
mentale velbefindende end du måske er klar over. Her får du kendskab til 
chakraerne/energicentrene og deres påvirkning af kroppens velbefindende. Du får 
forskellige tips til, hvordan du kan afbalancere det eller de chakra der er i ubalance.

Mærk, hvordan du på sigt får det bedre.

Modul 5 -> 3. marts 2015 kl. 16.00 til 21.00

Visualisering – hvad er det?

Er du en af de personer, der mener, de ikke kan visualisere?
Luk op for denne evne, for det kan være medvirkende til, at skabe det liv, du drømmer 
om.

Modul 6 -> 17. marts 2015 kl. 16.00 til 21.00

Krystaller – hvordan anvendes de?

Tiltrækker krystaller din opmærksomhed?
Har du sten og krystaller?
Er du i tvivl om, hvordan du kan få glæde af dine krystaller til andet end pynt?

Denne dag vil du lære nogle krystaller at kende og lære at anvende dem på en optimal 
måde for dig. Krystaller påvirker os nemlig forskelligt, så find ud af, hvordan du kan 
bruge dine krystaller. 

Du er velkommen til at tage dine egne krystaller med.

Modul 7 -> 7. april 2015 kl. 16.00 til 21.00

Hvordan får du et bedre parforhold?

Føler du sommetider, at du og din partner taler forbi hinanden?
Bestemmer din partner det meste?
Er det dig, der skal give efter?
Er du startet på et nyt forhold og ønsker du det bedre/anderledes denne gang?
Få gode råd og tips, inden I ender hos advokaten og familien/forholdet går i opløsning.

Modul 8 -> 21. april 2015 kl. 16.00 til 21.00

Hvordan får du mere glæde ind i livet?

I denne stressede verden kan det være svært at finde den indre glæde, som egentlig er 
det vigtigste og det bedste vi kan gøre for os selv. Lad os finde ind til din inderste glæde 
og lær at holde den ved lige. Det forynger dine celler og smitter af på alle i dine 
omgiveler. 

Hvordan agerer du med dit nye glade slev i omgivelser, der er vandt til en anden og knap
så glad person? 

Måske reagerer omgivelserne anderledes end du tror.
 


