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Få styr på maven – den styrer digMaven er det sted, hvor de gemte, glemte oplevelser og ubevidste følelser
samler sig. Når du får ondt i maven, diarre eller bare skal på toilettet i en fart, når ubehagelige beslutninger og
samtaler nærmer sig, så skal du have fat i ’Gaven i maven’.Gina Asbjerg inviterer dig på en personlig og unik
udviklingsrejse, og du får opskriften på, hvad du skal gøre ved fremtidige negative følelsesmæssige hændelser
i dit liv. Hun giver dig et redskab, der sikrer dig absolut ro i krop og sind med det samme. Gina Asbjerg, som
har lavet sin helt egen, magiske behandlingspakke bestående af kinesiologi, tankefelt-terapi, akupunktur og
zoneterapi, inviterer dig på en personlig og unik udviklingsrejse, og du får også opskriften på, hvad du skal
gøre ved fremtidige negative følelsesmæssige hændelser i dit liv.Efter at have læst denne bog vil du opleve en
forandring fra at være offer for dine følelser og til at kunne mestre dem. Og når du mestrer dine følelser,
venter der dig en bonusgave. En gave, der overgår de andre. Når der er fred og ro i maven, vil du være i stand
til at følge dit hjerte ...
Hos VR Limitless i Aarhus & København kan du prøve de mange spændende spil og dyste mod dine
kammerater. 2 specialismen, 1 alliantie. Gaven i maven.
Clinikken er et “enkeltmands”-foretagende. Vi var midt i lærerkonflikten da jeg løb på hende i brugsen. Wij
zijn G2K × PIT. Dvs. Du finder os her. Slagter Bertelsen Nørregade 11 7500 Holstebro. Poolsterkijke r en
zwaartekrachttoestellen. Her serveres kvalitetsvine og gode øl til. 2 specialismen, 1 alliantie. Clinikken er et
“enkeltmands”-foretagende. Jeg har i alle 28 år på min klinik forsøgt at fjerne så meget som muligt. Ved alle
behandlinger afsættes 5-10 minutter til samtale, betaling og evt.

Se og køb oplevelsesgaver lige her Glæd en du holder af med en oplevelse ♥ Gavekortet leveres på få
sekunder. Maven – Restaurant & vinbar er et lige-til spisested i Nikolaj Kirke, lige i byens solar plexus.
Forside; Slagterbutikken; Gourmet Skovgrise; Tapas Kursus Gaven i maven kursus. ny tidsbestilling.

