
Connect w i th us

September telah tiba! Kami memulai bulan ini dengan mengumumkan
tiga pemenang kuis ulang tahun Maja. Congrats dan terima kasih
kepada semua yang telah berpartisipasi, kami sangat gembira!

 

Karena aturan  PPKM yang masih berlaku di Bali, kami terpaksa
menjadwal ulang workshop Inner Man Inner Woman. Ini adalah
berkah tersembunyi, karena kami sekarang memiliki kesempatan

untuk menyempurnakannya menjadi workshop 2 hari yang intensif dan
transformatif!

 

Kami juga memiliki beberapa acara menarik bulan ini, termasuk
upacara Melukat tradisional Bali!

MAJA HEALING
Halo 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

Jadwal Ulang Inner Man Inner
Woman Workshop 
Karena aturan PPKM di Bali, kami harus menjadwal

ulang workshop Inner Man Inner Woman di Maja.

Workshop yang powerful dan transformatif ini

sekarang akan diadakan selama 2 hari, pada

tanggal 25-26 September di Maja Healing. Tempat

terbatas!

MORE  INFO

READ  MORE

Holistic Healing Hypnotherapy

Course HHHypnosis yang selalu populer ini akan kembali

diadakan bulan depan. Bagian Pengetahuan akan

diadakan di Maja dari tanggal 4 - 29 Oktober. Tinggal

satu tempat tersisa dalam kursus intensif dan

transformatif ini yang akan membekali Anda dengan

semua yang diperlukan untuk menjadi Holistic Healing

Hypnotherapist.

Pemenang Maja Birthday Quiz 
Seperti yang diumumkan di IG kami awal bulan ini,

kami telah memilih tiga pemenang kuis ultah kami.

Kami menerima banyak respons - terima kasih

kepada semua orang yang berpartisipasi! Ketiga

pemenang imemang hebat - mereka menjawab

semua pertanyaan dengan benar, dalam waktu

kurang dari satu menit! Selamat untuk James P.,

Gabriel S., dan Divya! Nikmati hadiah yang

memang layak Anda dapatkan!

Course

https://www.hhhypnosis.com/course
https://www.hhhypnosis.com/course
https://www.majahealing.com/post/hello-world-maja-turns-three
https://www.majahealing.com/innermanwoman


September 2021
Maja Events

WOMEN'S CIRCLE IN
BAHASA INDONESIA

18:30 VIA ZOOM

152

INTRODUCTION TO
CRYSTAL HEALING
WITH ANAIS

20:00 @MAJAHEALING IG
LIVE

25-26

INNER MASCULINE &

INNER FEMININE
WORKSHOP
9:00 - 17:00 MAJA
HEALING UMALAS

23

WOMEN'S CIRCLE IN
ENGLISH

17:30-19:00 MAJA
HEALING UMALAS

MAJA BIRTHDAY
QUIZ WINNERS
ANNOUNCED

@MAJAHEALING IG

1

23

MELUKAT WITH IBU
JERO AYU

15:00 MAJA HEALING
UMALAS

Sekilas tentang Ritual Pembersihan Bali
Upacara Melukat

Upacara Melukat adalah upacara ritual tradisional Bali
untuk membersihkan dan mensucikan tubuh, pikiran dan
jiwa. Istilah Melukat berasal dari bahasa Jawa lukat
yang berarti 'mensucikan'. Tujuan dari upacara ini
adalah untuk memungkinkan kita melepaskan semua
energi dan pikiran negatif yang mempengaruhi
kehidupan kita. Upacara dipimpin oleh Ibu Jero Ayu
yang dengan lembut akan memandu Anda melalui prosesnya. Acara ini berbasis
donasi, dengan usulan donasi sebesar Rp. 250.000. Hanya tersedia 8 tempat.

CLICK  TO  BOOK  

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.instagram.com/majahealing/?hl=en
https://www.instagram.com/majahealing/?hl=en
https://majahealing.as.me/CleansingWithIbuJeroAyu
https://majahealing.as.me/CleansingWithIbuJeroAyu


          Mari berkenalan dengan Chris, salah satu HH hipnoterapis dan relationship

coach di Maja. Chris resmi bergabung dengan keluarga Maja setelah

menyelesaikan Holistic Healing Hypnotherapy Couse pada bulan Oktober lalu.

Kalau kita daftar semua kualifikasi Chris, bagian ini akan memakan beberapa

halaman! Chris memiliki latar belakang yang sangat beragam dalam membantu

dan bekerja dengan orang-orang untuk mengatasi tantangan dan kesulitan hidup.

Seperti semua terapis di Maja, Chris bersemangat dalam membantu orang lain

untuk meringankan penderitaan mereka, karena dia sendiri telah melalui

perjalanan trauma, kehilangan kebiasaan buruk, dan proses penyembuhannya

sendirilah yang telah membawanya pada jati dirinya hari ini.

          Berasal dari AS, Chris mengikuti kehausan belajarnya yang tak terpadamkan

- tentang manusia, pengkondisian budaya, dan relationships; dan ia pergi

berkeliling dunia. Melalui pengalaman, wawasan, dan kesadaran yang diperoleh

Chris dari perjalanannya; dan juga pendidikannyalah yang memungkinkannya

Chris untuk menciptakan model holistik yang unik. Prinsip ini bertujuan untuk

mengintegrasikan pikiran bawah sadar dan sadar, untuk membantu orang

menyembuhkan dan berkembang dalam hubungan yang mereka miliki dengan diri

sendiri, orang lain dan lingkungan mereka.

          Chris telah menemukan bahwa bekerja dengan pikiran bawah sadar melalui

hipnoterapi, dan pikiran sadar melalui coaching, dapat mengarah pada

transformasi hidup yang mutlak bagi mereka yang menyadari bahwa ketika

segalanya berubah; itu adalah saat untuk mengubah segalanya. Bergabunglah

dengan Chris bulan ini dalam workshop Inner Man Inner Woman di Maja Healing!

MORE  ON  CHRIS

Meet our Therapist

Chris Vogel
Hypnotherapist, Relationship Coach

https://www.urbanbuddhawellness.com/

