
Holistisk livsstil,  
sundhed i krop, sind og sjæl 

samt sunde omgivelser

Workshop i Salig på Østerbro

 Søndag
29. marts 2020
kl. 16-17.30

Salig (saligdig.dk)
(yoga, meditation og åndedræt)

Masnedøgade 20. 2 sal
Østerbro

Lita Fridolin,  
Forfatter & Advokat

 På workshoppen sætter jeg fokus på holistisk livs-
stil og sundhed fra flere vinkler.  
Kan du lave små ændringer og opnå det hele?
Jeg deler viden om, hvordan du kan forbedre dit engage-
ment i verden omkring dig, mens du samtidig er en del af 
det universelle energi-flow.
Hvordan kan du forene dit helbred, livet, arbejdsplads, 
hjem og personlige relationer og opnå det bedst mulige liv 
fremadrettet?
Løber du panden mod en mur i dit liv og føler, at det er 
svært at engagere dig på daglig basis?
Jeg deler også viden om, hvordan spejle kan dræne din 
energi, rod kan holde energi-flowet og dig selv tilbage, og 
hvordan farver kan anvendes til at forbedre dine omgi-
velser og dit syn på verden omkring dig.
Cykliske faser og dine livsfaser går de hurtigere, lægger 
du mærke til dem, og kan du lære at danse med dem og 
værdsætte deres tilstedeværelse?

Lad dig inspirere og vælg ud fra dine egne 
behov, hvad der passer dig – lige nu.

Jeg har en baggrund som Reiki healer og er videre-
uddannet indenfor livsfilosofi, indretning m.m. Jeg 
faciliterer viden og visdom omsat til brug i hverda-
gen. Mere end 30 års erfaring fra studier i Øst og Vest 
samt egne opdagelser gennem livet er nu samlet under 
betegnelsen Magna Inspirante. Jeg er gift og mor til fire børn.

 Pladsreservation

Pladsreservation tilrådes på grund 
af et begrænset antal pladser.

Det koster symbolsk 50 kr.

Du kan mobilepay på  
26 52 18 48

Det er samtidig  
din pladsreservation

 Ny bog – særtilbud

På workshoppen er der mulighed for at købe min seneste bog:  
Your Universe – Holistic Life and Health til en særpris på 119 kr. (paperback) 
og få bogen signeret. Normalpris i boghandlen er 155 kr.

Jeg tilbyder at lægge en personlig profil og oplyse aktuel cyklisk fase for de 
første 20 deltagere, der køber bogen, og du kan stille mig spørgsmål.
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