
Connect w i th us

Selamat datang di e-Newsletter pertama kami! Di e-Newsletter ini kami
akan berbagi informasi terbaru aktivitas yang sedang berlangsung di
Maja Healing. Bukan kebetulan, bulan Agustus ini Maja Healing juga
berulang tahun, jadi kami juga menyiapkan hadiah menarik yang bisa

kalian menangkan. Baca terus dan cari tahu ya!

 

Ada beberapa aktivitas menarik di bulan ini, termasuk workshop Inner
Masculine Inner Feminine, IG Live rutin bersama terapis kami, dan

Women’s Circle daring berbahasa Indonesia. 

 

Semoga bulan Agustus jadi bulan yang baik untuk kalian, dan semoga
kita bisa segera bertemu ya!

 

MAJA HEALING
Salam hangat dari

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

Kenalkan Manajer Baru Maja!
Sudah pernah bertemu dengan manajer baru kami

Nova? Nova bergabung bersama kami bulan lalu

dan telah bekerja keras menjadikan Maja tempat

yang lebih nyaman dan bersahabat untuk semua

klien. Jangan lupa sapa Nova kalau kalian

berkunjung ke Maja ya!

TAKE  THE  QUIZ

READ  MORE

Kompetisi Kuis Ultah Maja
Tanggal 8 Agustus kemarin adalah hari ulang tahun

Maja yang ke-3. Untuk merayakan, kami

menantang kalian untuk mengikuti Kuis Maja.

Menangkan salah satu hadiah berikut – sesi

hypnoterapi dengan Kartika, Kode Emosi bersama

Christelle, atau Konsultasi Kesehatan Holistik

dengan Bryre!

READ  MORE

Inner Masculine Inner Feminine 

Gabung bersama Kartika dan Chris di seri

workshoptransformatif ini, yang akan memperkenalkan,

menyeimbangkan, dan mengaktifkan dua energi dasar

terdalam yang ada di dalam diri kita, yaitu: Inner

Masculin dan Inner Feminine. Proklamasikan

kekuatanmu! Tempat terbatas!

Workshop

https://www.majahealing.com/post/hello-world-maja-turns-three
https://www.instagram.com/novahissy/?hl=en
https://www.majahealing.com/innermanwoman


August 2021
Maja Events

HIPNOTERAPI FAQ
BERBAHASA
INDONESIA

19:00 @MAJAHEALING
IG LIVE

1610

PERKENALAN EMOTION
CODE BERSAMA
CHRISTELLE

20:00 @MAJAHEALING IG
LIVE

21-24

WORKSHOP INNER MASCULINE &

INNER FEMININE

9:00 - 17:00 MAJA HEALING UMALAS

19

AYURVEDIC HEALTH BERSAMA
BRYRE

20:00 @MAJAHEALING IG LIVE

WOMEN'S CIRCLE
BERBAHASA INGGRIS

17:30-19:00 MAJA
HEALING UMALAS

25 26

WOMEN'S CIRCLE BERBAHASA
INDONESIA

DARING VIA ZOOM
DETAIL AKAN DIUMUMKAN DI IG KAMI

18

GROUP SOUND HEALING 

DENGAN CRYSTAL BOWL
VIBRATIONS

17:30-19:00 MAJA
HEALING UMALAS

https://www.instagram.com/majahealing/?hl=en
https://www.instagram.com/majahealing/?hl=en
https://www.majahealing.com/innermanwoman
https://www.instagram.com/majahealing/?hl=en
https://www.majahealing.com/post/hello-world-maja-turns-three
https://www.instagram.com/majahealing/?hl=en
https://www.instagram.com/facingblankpages/?hl=en


Featured Services

Holistic Body Work
bersama Daisy

Daisy adalah terapis holistic body Indonesia kami. Dalam

 terapinya, Daisy menggunakan kekuatan dalam yang alami 

dan juga batu penyembuhan yang unik. Daisy dapat membaca,

menyesuaikan kembali tubuh dan energi kalian, membantu klien dalam

menghilangkan sumbatan-sumbatan dan melepaskan emosi yang

terpendam.

 

Semua kristal bekerja untuk membantu kalian berada di jalan 

kalian secara lembut. Mereka akan menunjukkan apa yang bisa 

kalian lihat dan rasakan, membimbing kalian untuk menjadi sosok yang

lebih tenang dan selaras. Penyembuh kami, Ana, akan membimbing kalian

untuk menciptakan pergerakkan energi di tubuh, pikiran dan jiwa kalian.

Crystal Healing
bersama Ana

FIND  OUT  MORE

FIND  OUT  MORE

Bryre adalah ahli Ayurvedic Health kami. Bryre fokus untuk

mengembalikan pusat pikiran kepada keseimbangan dan fokus, dan

dapat membantu masalah pencernaan, masalah kulit, level energi, dan

juga kesehatan sistem reproduksi. Dalam sesi ini, Bryre akan melakukan

perawatan holistik, sesi terapi Ayurvedic dan berfokus pada program

pembersihan.

Ayurvedic Health
with Bryre

FIND  OUT  MORE

CLICK  TO  BOOK  

https://www.instagram.com/facingblankpages/?hl=en
https://www.instagram.com/daisy.polak/?hl=en
https://www.instagram.com/bryreroots/?hl=en
https://majahealing.as.me/schedule.php
https://majahealing.as.me/schedule.php

