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Birgitte

Mette

BIRGITTE// NAVIGAZION 
Jeg er uddannet salgsassistent, grafisk designer, konceptudvikler og 
clairvoyant. Sjov blanding...tjoooo deeet. Og det har taget lidt tid at fatte 
meningen med det hele. At kunne mærke sig selv og det man arbejder 
med helt ned i maven, er essentielt for mig uanset hvad jeg laver og 
for at forstå mine kunders og klienters behov. Det er vigtigt for mig, at 
mennesker jeg arbejder og samarbejder med kan resonere med mine 
metoder og værktøjer. Jeg fornemmer helheden og højeste potentiale 
for det jeg selv laver men også andres sjælsmissioner, uanset om det er 
en personlig eller organisatorisk destination. Og så kalder jeg en spade 
for en spade, og har en meget ærlig tilgang til processer, situationer og 
mennesker. Jeg er sarkastisk og humor er et grundelement i min DNA 
(og gerne grov humor). 

METTE// MYBALANCE 
Jeg er uddannet murer og konstruktør, en verden som er hård og meget 
maskulin. Så ja, jeg har nok nogle ret maskuline træk/sprog... men 
sådan er det! Jeg har altid interesseret mig for det åndelige felt, men har 
først for ganske få år siden valgt side. Derfor har jeg uddannet mig som 
behandler (zoneterapeut) med fokus på helhed og balance. Jeg kender 
til kroppens mange signaler og interesserer mig meget for, urter og 
generelt folkemedicin, både den indiske, kinesiske og danske mv. Energi 
i alle former trækker i mig, og jeg opdagede på et tidspunkt at healing 
er min kerne - men jeg bruger alt den viden og talent jeg har til at koble 
det hele sammen. Jeg er en autentisk og sprællevende fidus, som gerne 
byder ind med mine knaldgode/sjove kommentarer og det koster fak-
tisk ikke ekstra!

Spiritualitet har altid interesseret os - vi turde bare ikke gå ind i det spirituelle rum tidligere, selvom vi begge 
følte os lokkede derind. Vi skulle blive voksne (og følsomme), før vi greb ud efter det, som hele tiden har virvlet 
lige foran øjene på os. Vi kan ikke vende om nu - vi ER vores spiritualitet og evner, og vores passion er at udleve 
vores drømme, give videre af alt det vi ved og på den måde skabe et liv i frihed.



BEALIGHT MASTERCLASS
Du ønsker at mestre egen intuitive kanal og få indblik i bla. clairvoyances muligheder,  

healingens kraft og moderne kobling af  af sind, sjæl og krop.

En Masterclass hvor du kan koble din personlighed og tillærte talent 
sammen med din sjæls mission og dine medfødte evner. Lær at  
kommunikerer med din intuitive kanal, og få et helt unikt værktøj! 

Se det som et ekstra ”sprog”, som gør at kommunikation på et internt og  
eksternt niveau bliver mere flydende og logisk. Ved at forstå dette ”sprog” kan 
du koble det med alt det du allerede kan, og dermed styrke dine arbejdsmeto-
der og intuition. 

Undervisning og øvelser igennem 10 mdr., hvor vi har to månedlige dage 
sammen med forskellige indgange og metoder. Ingen arbejder ens med det her 
felt, og derfor er det vigtigt at kunne få vejledning til den personlige vinkel og 
retning.

For at skabe et så individuelt forløb som muligt vil indholdets tilrettelæggelse 
afhænge af deltagernes energi og fokus, og holdet vil være lille og nærværende, 
for at der kan være 100% tillid til processen.

PÅ 10 MDR. FÅR DU:
• 10 x to- hele dage med læring/viden  

om spiritualitet kl. 10.00 - 16.00

• 5 x individuelle personlige sessioner  
til at bakke din rejse op

• Fælles sparringsforum

• Grundlæggende viden om energi

• Øvelser indenfor Aura, Clairvoyance,  
healing, klarsyn, kanalisering mv.

• Indvielse i Reiki 1

• Holistisk kropsviden og folkemedicin

• Din personlige sjælsmission belyst

• Frokost/kaffe/te/sødt mv.

• Afsluttende ceremoni  
og MasterClassbevis

• Max 12 personer på holdet  
(min 6 personer)



INFORMATION OM

MASTERCLASS
Når du har fundet din kanal og det du allerede ved, begynder vi at bygge på - så din 
personlige tilgang bliver finpudset og skarp. Dette vil også blive opdaget i de per-
sonlige sessioner, som du modtager af os begge igennem hele forløbet. 

Vi øver på hinanden i starten og vi vil guide jer undervejs, og følge jeres interne og 
eksterne processer på tæt hold. I er altid velkommen til at spørge under hele forlø-
bet og imellem de månedlige fysiske moduler. Det er vigtigt for os at understrege, 
at det er jeres evne der skal styrkes og dyrkes.

Arbejder du i et erhverv, hvor menneskers relationer er i fokus, er det vigtigt at kun-
ne skille eget fra andres. Evnen til at få information om det andre føler og mærker 
giver dig flere lag af informationer og dermed et dybere grundlag for beslutninger. 
Dette letter processer og gavner fremskridt og udvikling. 

Birgitte har over 20 års erfaring med koblingen mellem mennesker og i større for-
samlinger på én gang. Denne evne gør at du bliver i stand til at gribe en stemning 
og føre den i den bedst fordelagtige retning. Mette bruger sine evner i behandlinger 

og blindspotter hurtigt ubalancer, en evne der formår at sætte ind de rigtige steder 
- ergo der er ingen spildtid eller lange opslidende behandlingsforløb.

Dertil kommer, hvordan man kobler sin hverdag på jobbet med den her unikke fre-
kvens og kanal? Hvordan sørger man for at balancerer sig selv sammen med, at man 
skal kunne gøre brug af sine evner? 

Forløbet er 10 måneder fordi, at vi ved at kroppen celler fornyes hele tiden - så 
teknisk set er vi på ca 8 måneder et helt nyt menneske. Men vores celler gemmer 
info og kan ”huske” hvad de har lært. Derfor skal vi bruge den her tid på ny viden 
og læring. Cellerne skal ganske enkelt hjkælpe os med, ikke at falde tilbage i gamle 
mønstre og kunne absorbere en ny begyndelse med helt nye celler.

Vi forventer at du efter din MasterClass er i stand til, at kunne mærke forskel på 
intuitive input til dig selv eller til andre. At du kan stille ind og lukke af for andres 
og verdens unødige støj. At du har styr på, hvilke evner du nu mestre og derfor også 
kan forfine i fremtiden.



LOKALITET

FREDSKOVEN
Fredskoven er en gammel restaurant og har også 
i sin tid været et diskotek. I flere år har det været 
benyttet af foreningen ramaZang til teaterforestil-
linger og events. Dertil lejes det ud til bla. private 
fester, andre forestillinger, kurser, nedagsmøder 
mv. Lokaliteten er inde i en lysning midt i skoven. 

Fredskoven ligger i byen, så der er gåafstand til alle 
faciliteter, tæt på golfbanen, motionscenter og by-
midten. Så har du brug for at overnatte i de week-

ender du skal deltage i MasterClass, er det nemt og 
bekvemt. Der findes flere muligheder for både ho-
tel, B&B, campingpladser mv. 

Rent spirituelt er åben himmel, ro og nærværd vig-
tigt, for at kunne løfte energien højt. Derfor har vi 
valgt en lokation hvor der er stilhed og fred til at 
kunne arbejde med de emner, som vi skal på denne 
Bealight MasterClass. 

EMNER
Personlig karma

Energiarbejde

Grundforståelse energi

Klarsyn, høre, føle, viden

Afdødekontakt

Kanalisering

Meditation og mindfullness

Feng Shui

Business & karriere

Engle/tarotkort

Healing

Aura

Chakra

Krop, sind & sjæl

og meget mere...



WEEKENDER  
FRA KL 10.00 - 16.00

12. - 13. September
17. - 18. oktober

21. - 22. november
19. - 20. december

16. - 17. januar
20. - 21. februar
13. - 14. marts
10. - 11. april

8. - 9. maj
5. - 6. juni // ceremoni

VÆRD AT VIDE

Pris: kr. 18.000,-
Pris er med indregnet moms

Ratebetaling/indskud er på 1800,-
Pris er incl. Frokost, kaffe/te og sødt pr. gang

Ceremoni med diplom overrækkelse og let tragtement

STED 
Fredskoven · Kristianslundsvej 1 

5400 Bogense

INTROPRIS 2020

INVESTERING I DIG SELV 
& DIN SJÆLS MISSION

Kender du til Bruttolønsordningen, – den kan 
måske lette din investering i dig selv?

LÆS OM ORDNINGEN PÅ SKATS HJEMMESIDE:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234833

Til dig der er på dagpenge og ønsker at få forløbet 
godkendt, så er dette absolut en mulighed, men 
husk at få den godkendt. Der er kun plads til 12 
deltagere pr. hold, da vi vil arbejde dybt med din 
personlige livsudvikling, og ønsker at sikre dit 
fulde udbytte af processen. Der vil være mulig-
hed for at lave en månedlig betalingsordning



BEALIGHT
MOD TIL AT GÅ DERHEN, HVOR  

DESTINATIONEN IKKE ER TYDELIG


