Sigfa

Dr. Chandra Shekhar is de ontdekker van Psycho Neurobics, the Healing Science
Stichting Sigfa Holland organiseert samen met Dr. Chandra Shekhar een eenmalige Seminar in Nederland
- Wilt u weten hoe u zelf uw chakra’s in balans kunt brengen?
- Wilt u zich beter kunnen concentreren?
- Heeft u moeite om in slaap te vallen en blijft u alsmaar piekeren?
- Wilt u uw geheugen verscherpen.
- Wilt u fysiek en mentaal alert en fit blijven?
Wilt u weten hoe u met Psycho Neurobics uw mind en body kunt voorzien van positieve energie?
Doe dan mee met het seminar Psycho Neurobics, The Healing Science.
De Seminars zijn niet religie gebonden en voor iedereen toegankelijk!
U bent van harte welkom op ZATERDAG 15 juli van 13.00 tot 16.00 uur
Adres: Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag (gebouw Mooof)

Kosten: €10,Wat is Psycho Neurobics?
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Door het ontwikkelen van een nieuwe genezingswijze:
Psycho Neurobics, the Healing Science, gebaseerd op
vedische technieken, is hij een levend voorbeeld van het
overleven van twee grote levensbedreigende ziekten als
kanker en hepatitis-c.
Hierbij maakte hij gebruik van o.a.:
 Chakra meditatie
 Spirituele energie
 Mudra’s om body en mind te herstellen en/of te
stabiliseren.
De belangrijkste oorzaak van bijna alle ziektes zijn
negatieve gedachten.
Voor meer info @ naar: sigfaholland@gmail.com
sigfaholland

Psycho Neurobics zijn mentale oefeningen
voor je geest en een tool om elk atoom in je
lichaam te laten vibreren.
 Psycho neurobics werkt van binnen naar
buiten
 Psycho neurobics maakt je onafhankelijk van
anderen of externe middelen
 Bij Psycho Neurobics maken wij gebruik van
de Vedische technieken gebaseerd op:
 Raas (mudra’s of bewegingen)
 Rang (kleuren meditatie)
 Naad (geluid vibratie, OHM)
Deze verbazingwekkende technieken houden onze
mind, ziel en lichaam altijd gelukkig en gezond.
Stichting SIGFA Holland organiseert oa:








Seminars
Healings
Workshop level 1
Training level 2 Psycho Neurobics trainer
Workshop, Diabetes of Hart en Vaatziekten
Workshop: speciale ouderenprogramma
Chakra - en aurameting

Voor u een unieke kans om kennis te maken met
deze bijzondere technieken, die u toe kunt passen op
uw Body, Mind en Soul.
Psycho Neurobics, the Healing Science.
website http://www.sigfaworld.nl
Telefoon 06-85 76 81 18

