
Connect w i th us

Kami mengundang kamu untuk mengeksplorasi hubungan tubuh-jiwa di
bulan November ini. Biasanya, kita tidak menyadari pentingnya

mendengarkan tubuh kita, bagaimana mereka berusaha berkomunikasi
dengan kita. 

 

Kita membawa emosi yang tertekan, dalam, dan negatif di dalam tubuh
kita selama bertahun-tahun. Tidak heran jika tubuh kita terasa sakit dan

nyeri, dan juga perlu untuk melepaskan emosi yang terpendam ini. 
 

Di Maja Healing, kita tahu bahwa menyelaraskan fisik menjadi utuh adalah
kunci dari perjalanan pemulihan tubuh, jiwa dan roh yang seimbang. 

 

MAJA HEALING
Hello from
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https://www.facebook.com/MajaHealingBali/
https://www.instagram.com/majahealing/?hl=en
https://www.majahealing.com/
https://wa.me/6281339722228
mailto:hello@majahealing.com


Latest News

READ  MORE

LISTEN  NOW

Meet Sabiye, the newest Maja Fam!

Perkenalkan Sabiye, rekan internasional

terbaru Maja, Sabiye. Sabi adalah alumni

HHH yang menetap di Belgia dan

menawarkan sesi dalam bahasa Inggris dan

bahasa Belanda, baik online maupun

offline. 

HHH October Course is done!

Selama sebulan, kursus tatap muka HHH

akhirnya usai! Selamat kepada seluruh murid

yang telah berhasil melewati satu bulan

yang intensif ini. Mereka akan segera

memulai latihan praktek, jadi tunggu info

lanjutannya di IG kami!

How to Die Happy Podcast
Kalau kamu tahu waktu hidupmu tersisa lima menit,

10 hal apa yang ada dalam daftar penyesalanmu?

Dengarkan perbincangan Kartika bersama kru

“How To Die Happy”, mengeksplorasi konsep dari

meninggal dengan tenang, bagaimana spiritualitas

berperan dalam penerimaan kita terhadap

kefanaan, dll.

https://sabiholistichealing.com/
https://anchor.fm/howtodiehappy/episodes/05-Hypnotherapy-for-Health-and-Happiness--with-Kartika-Alexandra-e19e5aq


November 2021
Maja Events

18
MOON & CACAO CIRCLE BHS INGGRIS
DENGAN BRYRE & CARLI
17:30 - 19:30 MAJA HEALING UMALAS

Women's Circle
WOMEN'S CIRCLE BHS INGGRIS
DENGAN KARTIKA
18:00 - 19:00 VIA ZOOM

19

SUPPORT GROUP UNTUK WANITA BHS
INDONESIA DENGAN NOVA & LAURA
19:00 - 20:00 VIA ZOOM

25

MEDITATION CIRCLE DENGAN BRYRE

SETIAP HARI KAMIS
17:30 - 18:15 MAJA HEALING UMALAS

17

GROUP HYPNOSIS
DENGAN NOVA -
PRODUKTIVITAS

18:00 - 19:00 AT
GENESIS ,  TAMORA
GALLERY CANGGU

24

GROUP SOUND
HEALING DENGAN
ANAIS 

17:30 - 19:00 AT MAJA
HEALING UMALAS

17

4 11 18 25

INTRODUCTION TO
KINESIOLOGY
DENGAN AMANDA

17:00 @MAJA
HEALING IG LIVE

https://majahealing.as.me/schedule.php
https://majahealing.as.me/schedule.php
https://majahealing.as.me/schedule.php
https://majahealing.as.me/schedule.php


Featured Services

Daisy adalah terapis Indonesia yang menggunakan tenaga dalam 

alami dan batu penyembuh yang unik untuk digunakan pada tubuh. Lewat

ini, Daisy akan mampu membaca, mengkalibrasi dan bekerja dengan tubuh

dan energimu, membantu klien menghilangkan sumbatan dan melepaskan

emosi yang terpendam. 

Holistic Body Work
dengan Daisy

FIND  OUT  MORE

FIND  OUT  MORE

Pak Joe adalah spesialis refleksiologi. Refleksiologi adalah tipe pijatan 

yang menerapkan jumlah tekanan yang berbeda pada kaki, tangan, dan telinga.

Ini berdasarkan teori bahwa bagian-bagian tubuh ini terhubung dengan organ-

organ tertentu dan sistem tubuh. Pak Joe praktek di Maja Healing dan juga bisa

datang ke villa/rumahmu.

FIND  OUT  MORE

Lympathic Drainage Massage
dengan Gita

Lympathic Drainage Massage adalah sebuah bentuk pijatan 

lembut yang merangsang pergerakkan cairan getah bening di tubuh.

Cairan pada sistem limfatik membantu menghilangan kotoran dan racun

dari jaringan tubuh. Gita menawarkan sesi di Maja Healing, dan juga bisa

datang ke villa / rumahmu.

Reflexology
dengan Pak Joe

https://www.instagram.com/daisy.polak/?hl=en
https://www.majahealing.com/therapists
https://www.majahealing.com/therapists

