Spiritual riding

WORKSHOP & KONCERT

Spiritual riding – workshop

Paul Armitage – Soul Portrait

For første gang nogensinde kombineres Paul Armitages kanaliserede musik Soul Portrait med Bjarne Spens’ Intelligent
Touch ®.

Paul Armitage fra British Colombia i Canada har en unik evne
til at skabe healende musik. Han komponerer og kanaliserer
intuitivt din sjæls sande sang. Gennem et unikt udtryk fanger
han din indre originale essens udtrykt gennem musik.

Oplev nye potentialer, forløs spændinger og rid med lethed
og elegance. Du vil komme i kontakt med dit og din hests
skjulte potentiale. Musikken vil forstærke din kontakt, og du
vil mærke din og hestens energi.
Deltag med eller uden hest. Kom og oplev hvad der sker –
eller vær med som rytter på din egen hest og få skabt din og
din hests musik. Paul Armitage vil live komponere den musik,
der vil inspirere netop jeres essens gennem en 20 minutters
sekvens. CD med personlig musik er inkluderet i workshoppens pris.
Det er også muligt på baggrund af medbragt billede, navn og
fødselsdato at få lavet Soul Portrait af dig og din hest – eller
bare af dig selv. CD fremsendes efter workshoppen.
Tidspunkt
Workshoppen vil blive afholdt 28 maj 2011.
Ring på 3331 7202 / 2460 8245 for yderligere information.
Pris
Tilskuer DKK 100.
Hest og rytter inkl. CD med personlig sekvens DKK 1000.
Tilmelding
Bjarne Spens
telefon 3331 7202 / 2460 8245 eller på bs@bjarne-spens.dk

Han udtrykker din essens lydunivers via et overflødighedshorn
af tonearter, som skaber lethed, klarhed og kontakt med egen
og din hests energi.
Læs mere på www.paularmitagemusic.com

Healingskoncerter
Paul Armitage kommer til Danmark igen i 2011. Vi arrangerer
healingskoncerter for dig og eventuelt dine dyr. Koncerten vil
formentlig indholde flere musikere med spirituel indsigt.
Musik er frekvenser, som frigiver indre blokeringer og følelser
og har dermed en healende effekt, som virker på alle levende
væsener.
Sidste års koncert for heste var en stor succes!

nanette.dk

SPIRITUAL RIDING WORKSHOP – CD

AUTENTISK VISDOM som ligger dybt i heste og pony’er
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kraft
styrke
udholdenhed
trofasthed
frihed til at løbe ud i friheden
styring af miljøet
forståelse af kraft opnået med sand samarbejde
kommunikation af alt levende
udvide sine egne potetielle evner
venskab og samarbejde
rejser
astrale rejser
beskytter den, der rejser
advarer mod mulig fare
guider til at overvinde forhindringer

Mit ønske for mennesker og dyr er:

“ubegrænset kærlighed”
Dyrene vil svare os med betingelsesløs og ubegrænset kærlighed
– hvilket giver håb for menneskehedens konstante udvikling.
’Lavaldy’ – Spiritual riding CD
– køb denne fantastiske CD nu og oplev, hvad du og din hest kan skabe i
et unikt samarbejde på disse autentiske værdier. CD’en er specielt komponeret til at udvikle rytteren og hestens nærvær og samhørighed i en fælles
åndelig udvikling. Varighed 20 min. Pris DKK 150.
Bjarne Spens
telefon 3331 7202 / 2460 8245
www.bjarne-spens.dk

