
Connect w i th us

Happy February!
 

Kami berharap semua mendapatkan awal tahun yang baik. Bulan ini, kami
mengundang kamu untuk mengeksplor hubungan-hubungan di kehidupanmu,

dimulai dengan hubungan yang paling penting – dengan dirimu sendiri.
Seberapa baik kamu mengenal dirimu? Seberapa baik kamu memperlakukan

dirimu? Berapa banyak waktu yang kamu berikan untuk dirimu?
 

Untuk membantu menyelami lebih dalam hubungan dengan diri sendiri, kami
dengan senang hati menawarkan harga khusus untuk pemesanan awal workshop
Inner Masculine Feminine, yang akan diadakan tanggal 12-13 Februari di Maja
Healing Umalas. Buat kamu yang tertarik untuk menyelami lebih dalam lagi,
pendaftaran untuk Kursus HHH berikutnya sudah dibuka. Baca terus untuk

informasi tambahan!
 

MAJA HEALING
Hello from

https://www.majahealing.com/
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

BOOK  NOW

LISTEN  NOW
MORE  INFO

Perkenalkan: Real Talk

Setia pada etos kami yaitu Real People, Real

Healing; kami dengan bangga memperkenalkan

Real Talk! Sesi grup dukungan yang intim ini akan

memperkenalkan dan membahas berbagai topik,

termasuk batasan-batasan, hubungan, self-care,

etc. Sesi tersedia dalam bahasa Inggris dan

bahasa Indonesia. Cek calendar kami untuk

jadwal berikutnya! 

Early Bird Rate Available

Pada workshop ini, Kartika dan Chris akan membagikan

ilmu, latihan, perlengkapan, dan perjalanan hypnosis

untuk membantumu mengenali dan memahami energi

Masculine Feminine mu. Kami dengan senang hati

menawarkan harga spesial seharga Rp 4.880.000 untuk

pendaftaran sebelum tanggal 5 Februari. Tempat

terbatas. 

Pendaftaran HHH Course Buka
Pendaftaran telah dibuka untuk Kursus HHH bulan

Maret 2022! Kursus selama 4 bulan ini adalah

kursus yang komplit dan transformative,

menggabungkan psikologi dan seni penyembuhan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang jadwal,

persyaratan, dan proses pendaftaran, silahkan klik

link di bawah ini. 

Inner Masculine Feminine Workshop

Real Talk

https://www.majahealing.com/innermanwoman
https://anchor.fm/howtodiehappy/episodes/05-Hypnotherapy-for-Health-and-Happiness--with-Kartika-Alexandra-e19e5aq
https://mailchi.mp/hhhypnosis/march2022course-enrollment
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February 2022
Maja Events

GROUP SOUND

HEALING WITH ANAIS 

17:30 - 19:00 AT MAJA
HEALING UMALAS

IG LIVE WITH

KARTIKA: REAL

PEOPLE ,  REAL TALK

- THE MAJA

APPROACH 

19:00 - 20:00 IG
@MAJAHEALING

REAL TALK

 
WOMEN

   ENGLISH        INDONESIAN
WEDS 16 FEB    THURS 24 FEB
18:30 @MAJA  19:00 VIA ZOOM

MEN
 ENGLISH 

THURS 10 FEB ,  17:00

GROUP SOUND

HEALING WITH ANAIS 

17:30 - 19:00 AT MAJA
HEALING UMALAS

INNER MASCULINE
FEMININE
WORKSHOP
WITH CHRIS & KARTIKA

09:00 - 17:00 MAJA

HEALING UMALAS12 13-
Real Talk

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


Apakah kamu kesulitan membuat hubungan yang sehat dengan dirimu
sendiri?
Apakah kamu menarik tipe-tipe orang yang sama (tidak sehat) kedalam
hidupmu?
Apakah kamu merasa bingung dan/atau terjebak pada respons yang
sehat atau tidak sehat terhadap kejadian-kejadian dalam hidupmu?
Apakah kamu mengenali pola negative dalam hubunganmu?
Apakah kamu sering/berulang kali merasa kelelahan (fisik, emosi,mental)?

          Apapun gender kita, atau pilihan kita, kita membawa energi masculine internal
dan feminine internal. Beberapa orang mungkin menyebutnya yin/yang, inner
man/woman....apapun julukannya, dualitas ini hidup pada diri semua orang.
Kekuatan ini bukan hanya berlawanan; mereka saling melengkapi. Mereka tidak
saling menghilangkan satu sama lain, justru mereka menyeimbangkan satu sama lain.

          Sadar atau tidak, setiap bagian dari kehiudpan kita sangat dipengaruhi oleh
energi inner Masculine – Feminine ini. Termasuk juga dalam hal bisnis, hubungan,
kreatif/seksual/energi kehidupan, perilaku/reaksi, kepada siapa kita tertarik, siapa
yang menolak kita, kegagalan, dll. Ketika dua energi ini seimbang, kita akan
merasakan kedamaian, sukacita, kebebasan dan kejelasan.

          Bagaimana kita mengetahui apakah inner Masculine dan Feminine kita tidak
seimbang? Berikut ini 5 cara sederhana yang bisa kamu tanyakan pada dirimu:

          Kalau jawabanmu kebanyakkan “Ya”, berarti inner Masculine dan Feminin mu
sedang tidak seimbang. Kamu bisa merasa kewalahan, kacau dan habis-habisan.
Hanya dengan membuat energi ini sadar dalam dirimu, kamu akan menyadari
bagaimana mereka telah mengendalikan hidupmu selama ini.

          Cari tahu lebih banyak tentang energi luar biasa dalam dirimu ini pada acara
Workshop Inner Masculine Feminine dengan Kartika dan Chris!

BOOK  NOW

A balancing act
 Check in with your inner Masculine and Feminine!

PESAN TEMPATMU SEBELUM 5 FEBRUARI UNTUK MENDAPATKAN

PENAWARAN HARGA AWAL SEHARGA RP 4.880.000/ORANG

(HARGA NORMAL RP 5.880.000)

https://www.majahealing.com/innermanwoman

