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Med fokus på intuition og personlig kreativitet v. Helle Brisson og Grethe Gadegaard
Max 12 deltagere
7 timers workshop med Helle Brisson, forfatter og engleterapeut og Grethe Gadegaard Hansen,
kunstmaler og healer: den kreative duo bag de succesrige meditationskort "Ildengle Meditationskort",
og adskillige workshops relateret til intuition og kommunikation med os selv og vore guider.
Denne to‐parts workshop starter med tre timers workshop med Helle, der åbner os op til vores kreative
spirituelle evner og intuitive kommunikationsredskaber.
Efter frokost (du selv medbringer) tager Grethe os på en 2 timers drømmerejse udi malerkunstens
intuitive verden af uanede kreative muligheder.
Til sidst samles der op i plenum med deltagerne, jeres kreative skrivning og jeres malerier og beskeder.
1) Kom, og deltag aktivt i denne inspirerende, holdningsændrende, horizontudvidende og
underholdende workshop med Helle om bl.a. intuition og kommunikation med dig selv og dine guider.
Du vil lære, hvor nemt og sjovt det er, at modtage beskeder fra dine guider samt, hvordan du nemt kan
forstå og bruge dem og din intuition kreativt i hverdagen.
Dette vil hjælpe dig mod større kærlighed for dig selv og visioner for dine fremtidige planer.
Und dig selv en dejlig oplevelse i selskab med ligesindede spirituelt nysgerrige sjæle.

Helle guider os gennem lette kanaliserings øvelser; små skrive øvelse, ledsaget bl.a. af meditation, hvor
du lærer, hvordan netop du modtager beskederne.
Helle afmystificerer via personlige anekdoter fra hendes liv og bog:"Engletræf og Vingestrejf", krydret
med god humor, det at bruge hjælpen fra guider og din egen stærke intuition.
Ildengle Meditationskort vil blive brugt i readings‐demonstrationer, og du vil lære at bruge dem som et
yderst brugbart redskab i hverdagen, hvad enten det drejer sig som åbning i samtale med klienter; ved
life coaching sessioner eller til personlig inspiration.
Helle Brisson er bl.a. forfatter og Engleterapeut v/successforfatteren Doreen Virtue; er også life coach ,
MA i spirituel psykologi samt reiki master teacher, og anvender teknikker fra NLP. Helle har de sidste 12
år afholdt workshops i Europa samt USA, hvor hun bor til dagligt.
www.hellebrisson.com
2)Male‐ og meditations workshop med Grethe Gadegaard Hansen
Prøv en interessant, anderledes og sjov eftermiddags workshop.
Gennem meditation kommer du i kontakt med dine magiske evner, og får intuitive beskeder til dine
malerier. Vi skal have det sjovt, og Grethe viser lidt teknikker som hjælp og vejledning. Hun guider os i
en meditation, og bagefter hjælper hun os til at lave et spirituel maleri, som vi hver især til sidst skal
meditere med i hænderne, (vort eget maleri), og få helt personlige beskeder.
Du behøver ikke at kunne male og meditere, da Grethe guider dig gennem workshoppen. Prisen for
workshoppen er inkl. 2 stk. lærreder 15x15 cm & 20x20 cm. samt maling, pensler mv. samt snack og
kaffe/te/vand.
Husk passende tøj, der må få malepletter.
Grethe har fået undervisning af billedkunstneren Johanna Brun Petersen og af de to meget dygtige,
russiske kunstnere Alexander Thime og Peter Reither. Hun arbejder mest med akryl maling, men også
lidt med olie maling. Grethe maler fordi hun simpelthen ikke kan lade være – "Den glæde jeg oplever,
når et maleri er færdig, giver mig en lykkefølelse. Jeg maler ofte abstrakt figurativ. Inspirationen finder
jeg i naturen, og især i skoven, hvor farverne også er en inspiration for mig. Ofte opstår motiverne
intuitivt, mens jeg maler det".
"Grethes galleri rummer en utrolig positiv energi ‐ Man mærker med det samme når man træder ind, at
her bliver der skabt meningsfuld kunst! Jeg modtog selv et englemaleri, som jeg har haft stor glæde af.
Både som kunst, men i særdeleshed til at udføre meditationer. Den medfølgende tekst til Grethes
version af min engel, gjorde at jeg fik etableret en dybere og endnu mere kærlighedsfuld kontakt til min
skytsengel."
Grethe er født og opvokset i Esbjerg, og har malet i snart 15 år, og er medlem af kunstnersammen‐
slutningen ”Kunsthuset”. Hun er endvidere uddannet som behandler inden for Soul Body Fusion, Access
Bars og lydhealing.
www.gallerigadegaard.dk

Workshoppen koster 950,‐ kr. og inkluderer undervisning af både Grethe og Helle; materialer, samt
materialer og to lærreder til malekurset.
Max 12 deltagere.
Tilmelding : gretheghansen@gmail.com
Mobil pay : 27 24 07 16 til Grethe
https://www.facebook.com/events/272648396498183/?ti=icl

