Welcome Abundant

2022

Selamat Tahun Baru dari

MAJA HEALING
Kami berharap kamu lebih bahagia, sehat dan berkelimpahan di 2022!
Untuk menciptakan kelimpahan dan kesehatan, kami meluncurkan program
transformasional! Kami mendapat umpan balik yang luar biasa dari klien-klien
kami tentang program yang dibuat khusus untuk mereka. Program khusus ini
menggabungkan beberapa terapis berbeda di Maja untuk bekerja sama
membantu klien mencapai tujuan klien. Segera kami sediakan Informasi lebih lanjut!
Karena permintaan yang tinggi, kami akan mengadakan workshop Inner
Masculine-Feminine pada tanggal 22-23 Januari. Gabung bersama Kartika dan
Chris di workshop yang pragmatis dan penuh wawasan, yang akan memberimu
pengetahuan, latihan, perlengkapan, dan perjalanan hipnosis yang membantumu
mengenal, terhubung dan memahami energi Masculine-Feminine mu. Tempat
terbatas, jadi pastikan kamu mendapat tempatmu sekarang! PS: dapatkan harga
special untuk kamu yang mendaftar bersama pasangan!

Connect with us

Latest News
December 2021/2022 Card Reading
Giveaway Winners
Terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi...tiga
orang pemenang yang beruntung sudah dipilih dengan
acak.
1. Zinny
2. Thia
3. Jaime
Selamat untuk ketiga pemenang dan kami berharap
pembacaan ini akan
bergunaNOW
untuk perjalanan penuh
LISTEN
kelimpahan di tahun 2022!

Inner Masculine-Feminine
Workshop
Di workshop ini, Kartika dan Chris akan memberikan
pengetahuan, latihan, perlengkapan, dan perjalanan
hipnosis yang membantumu mengenal, terhubung dan
memahami energi Masculine-Feminine mu sehingga
kamu mendapatkan kekuatan dan menjadi lebih hidup.
Tempat terbatas.

BOOK NOW

Amanda, our newest fam member!
Gabung bersama kami untuk menyambut Amanda
Beirne, ahli Kinesiologist kami. Setelah bertahun-tahun
melawan alergi, mengidam dan kelelahan, Amanda
berhasil menghilangkan gejala stress lewat
Kinesiology. Terdorong untuk membantu orang lain
yang memiliki situasi yang sama, Amanda mempelajari
Kinesiologi di College of Ireland, dan sekarang
praktek di Maja!

MORE INFO

Maja Events
January 2022

5

19

GROUP SOUND
HEALING DENGAN
ANAIS - NEW MOON
ENERGY
RESET/CLEANSE
17:30 - 19:00 AT MAJA
HEALING UMALAS

26

26

GROUP SOUND
HEALING DENGAN
ANAIS - FULL MOON
TRANSFORMATION
17:30 - 19:00 AT MAJA
HEALING UMALAS

ALL JANUARY

WOMEN CIRCLE IN
INDONESIAN
DENGAN NOVA &
LAURA
19:00 - 20:30 VIA
ZOOM

WOMEN CIRCLE IN
ENGLISH DENGAN
BRYRE
17:30 - 19:00 AT
MAJA HEALING
UMALAS

DISKON 20%

PERSONALISED
NUTRITIONAL
PLAN DENGAN
AMANDA
PEMBERSIHAN
PARASIT
DETOKS JAMUR
DETOKS LOGAM
BERAT
DUKUNGAN NUTRISI
DETOKS HATI
RAMUAN CINA
PEMBERSIHAN JAMUR

INNER MASCULINE
FEMININE
WORKSHOP

DENGAN CHRIS & KARTIKA

22

-

23

09:00 - 17:00 MAJA
HEALING UMALAS

All about

Kinesiology

What is it?
Kinesiologi adalah terapi holistic yang menyambungkan kekayaan tradisi
dari Cina kuno akupuntur meridian dan keseimbangan energi dengan uji otot
anatomi Barat dan fisiologi klien. Praktisi bergantung sepenuhnya pada
umpan balik dari penerima di badan sebagai indikator. Ini dapat
menunjukkan di bagian tubuh mana, dan apa yang disebabkan oleh stress,
seperti keinginan sehari-hari, sakit, penyakit, masalah emosional, trauma, dll
yang dimiliki tubuh.

What can it help with?
·Manajemen stress
·Masalah emosional/trauma
masa lalu
·Kekhawatiran/fobia
·Pencernaan tidak nyaman,
termasuk IBS, Refluks,
Konstipasi, Diare
·Alergi, intoleran
·Depresi

·Kelelahan/masalah tidur/energi
yang sangat rendah atau tinggi
·Cedera fisik/nyeri
·Masalah kulit
·Infeksi atau virus yang muncul
kembali
·Kesulitan belajar
·Memperbaiki postur
·Kekurangan nutrisi

How does it work?
Kinesiologi menggunakan teknik unik yang disebut ‘Muscle testing’ untuk
mengidentifikasi ketidak seimbangan atau stress pada tubuh. Teknik ini kemudian
akan menunjukkan apa yang dibutuhkan untuk menyeimbangakn tubuh, sehingga
tubuh dapat menyembuhkan dirinya. Pemulihan yang dalam dan jangka panjang
akan terjadi ketika tubuh dipelihara dan energi dapat mengalir kembali dengan
mudah lewat Nutrisi, Keseimbangan Emosional & Energi. Klien mengalami kemudahan
dengan tubuh mereka dan pikiran yang tenang, saat sistem saraf parasympathik
diaktifkan dan Qi bergerak bebas keseluruh tubuh.

Untuk menyambut bergabungnya di Maja Healing, Amanda menawarkan
diskon 20% sepanjang Januari untuk Personalised Nutritional Plan.
GET DISCOUNT CODE

