INTUITIVE SOLUTIONS - NADIA WALLIN
3 MÅNADERS INTUITIV TRÄNING – ONLINE
Syfte: Tanken med den här utbildningen är att ge dig en gedigen grund och förståelse för hur du kan
arbeta med din intuition för din egna personliga och spirituella utveckling med vardagen som din
främsta spelplan. Du kommer att få varva praktiska övningar (träning is key), med direkt healing arbete
för att rensa de blockeringar som står i din väg. Din vardag och dina drömmar kommer vara din
utgångspunkt i din träning. Desto mer energi du lägger ner i utbildningen, desto mer får du ut av den.
Du kommer även få träna på att läsa av och transformera dina kurskamraters energier. Genom att
förändra dina energier kan du enklare manifestera det liv du vill leva.

Den här utbildningen utgör en bra grund om du sedan vill utveckla dina färdigheter för att
kommunicera med djur, bortgångna anhöriga, guider, änglar m.m.

Startdatum för utbildningen: 21 september
Mötesplatser: Zoom samt en privat Facebookgrupp.
Early Bird: Boka din plats senast den 15 Augusti och få en 50% på en 1:1 session med där jag ger dig
intuitiv healing och coachning utifrån ditt önskemål.

TVÅ NIVÅER AV DELTAGANDE:
Bas: Varannan måndag med start den 21 september möts vi i Zoom. Det är en mötesplats online där
jag presenterar information, övningar, svarar på frågor samt erbjuder healing utifrån rådande tema
samt deltagares behov. Allt detta spelas in och kommer finnas att ladda ner och lyssna på i efterhand.

Varannan måndag, (när vi inte möts i Zoom) får du en övning i facebookgruppen.
Facebookgruppen bör även användas för att skapa nya kontakter, dela highs & lows, be om
kurskamraters och min vägledning m.m.
Ametist: Bas paketet + Fem individuella sessioner där du får direkt healing och coachning av mig. En
session pågår i ca 50 minuter. Vi schemalägger dem utifrån dina önskemål.

Early Bird erbjudandet gäller båda nivåer av deltagande

UTBILDNINGENS UPPLÄGG VECKA FÖR VECKA

Vecka 1: Vi möts i Zoom kl. 20.00-21.30
Vi fokuserar på vikten av att expandera energikroppen. Du får lära dig hur man identifierar en
blockering, och hur man transformerar eller släpper taget om den.
Självstudiematerial: Övningar för att identifiera dina egna blockeringar eller begränsningar så att du
kan träna på att släppa taget om dem.

Vecka 2: Övning via Facebookgruppen
Kroppsmedvetenhet: Att vara närvarande och kunna notera subtila nyanser i din kropp är ett
värdefullt verktyg i detta arbete. Därmed presenteras en dansövning (som du inte behöver visa för
någon), där du får möta dig själv precis där du är. Dansövningen är inspirerat av en dikt från Tao
samlingen.

Vecka 3: Vi möts i Zoom kl. 20.00-21.30
Tema: Makt, kraft och kontroll. I vår kultur finns det många strukturer som uppmuntrar oss att lämna
ifrån oss själva till någon auktoritär, exempelvis, skola, föräldrar, arbete, läkare. Det bidrar till en
föreställning om att ”Någon annan vet bättre”, vilket skapar tvivel inom oss själva i olika delar av våra
liv. I denna session tar vi tillbaka vår kraft – men överlämnar föreställningen om kontroll till
Universum.
Självstudiematerial: Övningar för att identifiera dina egna blockeringar eller begränsningar så att du
kan träna på att släppa taget om dem utifrån temat.

Vecka 4: Övning via Facebookgruppen
Tillit: Du får lyssna till en inspelad grupphealing om tillit då det är ett ständigt återkommande tema
under utbildningens gång. Vi kan alla, alltid, utveckla vår känsla av tillit till oss själva och livet.
Attraktionslagen: Djupare förklaring till Attraktionslagen och hur arbetet med energi och intuition är
direkt avgörande för att du ska kunna tillämpa dina kunskaper om attraktionslagen.

Vecka 5: Vi möts i Zoom kl. 20.00-21.30
Tema: Värderingar och projiceringar ”.
Vi utgår ifrån att omvärlden speglar vårt inre. Så varför inte dyka ner i våra värderingar och
projiceringar om omvärlden för att öka vår inre frihet?
Vad är det värsta du vet om XX…? Detta kan vi räkna med att det blir en tuff session. Vill vi kliva in i

ljuset så måste vi även möta vårt mörker, och ta hand om våra emotionella reaktioner på olika
situationer eller relationer.
Nytt verktyg: KÄRLEKSBUBBLAN
Självstudiematerial: Övningar för att identifiera dina egna blockeringar eller begränsningar så att du
kan träna på att släppa taget om dem utifrån temat. Mycket fokus på Kärleksbubblan J

Vecka 6: Övning via Facebookgruppen
Läsa av andras energier
Hitta flera kompisar bland kurskamraterna att träna med. Att öva på varandra ska vara en trygg plats
där vi leker, testar och uppmuntrar varandra. Var noga med att ta del av instruktionerna, dels i hur
övningarna ska gå till samt i hur ni ska bemöta varandra under tiden.
Fortsätt gärna att träna på varandra under resten av studietiden (och efter den).

Vecka 7: Vi möts i Zoom 20.00-21.30
Kroppen: Vi utforskar energier i olika fysiska besvär, så som smärtor, sjukdomar och eller annat
beroende på vilka som deltar. Vi kan även utforska även energier kopplade till olika föreställningar om
vårt utseende. Var inte rädd för att uttrycka dina behov och önskemål.
Självstudiematerial: Övningar för att identifiera dina egna blockeringar eller begränsningar så att du
kan träna på att släppa taget om dem utifrån temat. Öva på dig själv och dina kurskamrater.

Vecka 8: Övning via Facebookgruppen
Att rensa Nej energi och bjuda in JA energi.

Vecka 9: Vi möts i Zoom kl. 20.00-21.30
Kärlek: Vi utforskar våra kärleksrelationer. Här har du möjlighet att använda din största utmaning inom
din nuvarande relation, alternativt använda en tidigare destruktiv relation som utgångspunkt. Eller
kanske den gången ditt hjärta blev som mest krossat – oavsett om det var av en partner, förälder eller
annan närstående. I de öppna såren ligger en gåva om läkning.
Hur vill vi att kärlek ska kännas?
Självstudiematerial: Vi övar på att bjuda in kärleksenergi i kroppen och rensa de motstånd som visar
sig utifrån principerna du redan lärt dig. Vi använder oss även utav en dikt från Tao – samlingen.

Vecka 10: Övning via Facebookgruppen
Manifesteringsövning JJ Yay, träna på att skapa det liv som du vill leva utifrån energiarbetets
principer.
Visualiseringsdagbok, hur formulerar man den på bästa sätt i kombination med det övriga
intuitionsarbetet du nu lärt dig.

Vecka 11: Vi möts i Zoom kl. 20.00-21.30
Att använda livet som främsta utgångspunkt i sin personliga och spirituella utveckling. Sätta intention
för hur nya kunskaper ska förvaltas. Möjlighet att utforma healingsession utifrån behov du eller andra i
gruppen identifierat.

Självstudier: Notera förändringar i din vardag, se alla dina framsteg och fira allt du noterar.

Vecka 12: Avslutning via Facebookgruppen
Live Q&A, samt healing session med temat egenvärde och att kunna fira sig själv och sin framgång.

Prisinformation (ink moms)
BAS: 5500 kr
Ametist: 13 500 kr

Anmälan görs till nadia@nadiawallin.com med följande information:
-

Namn, adress samt telefonnummer
Vilken nivå du vill delta på
Eventuella frågor

KURSLEDARE - NADIA WALLIN

Lär dig att använda intuitionen för din personliga och spirituella utveckling.

www.nadiawallin.com

