
Praktisk 
Lørdag:  kl. 10.00-18.00 
Søndag: kl.   8.30-17.00  
Prisen for kurset er 2500 kr., som bedes indbetalt på 
følgende konto: 7365-5080403 (Christo Blaak).  
Mobilepay: 5080 4001.  
 
Sted: Midtjylland 
 

Tilmelding: 
Stine Stølsved Christoffersen:  

29 43 35 02; info@stinechristoffersen.dk 
Padam Christo Blaak:  

50 80 40 01; info@christo.dk, www.christo.dk 
 

Du er velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har 
spørgsmål eller i tvivl om det er noget for dig. 

 
Efter tilmelding får du en bekræftelse med flere oplysninger 
ang. kurset. Alle er velkomne. Vi glæder os til at møde dig! 

Det vil være en ære få lov til at støtte dig i din proces.  
Vi lover det også bliver sjovt og livsbekræftende.  

  
With love and joy, Stine & Padam 

The Miracle of Love 

 
 

Et Healing Retreat  
med 

Stine Stølsved Christoffersen 
Padam Christo  Blaak 

 

  



The Miracle of Love. Et Healing Retreat                                       
Hermed inviteres du til to hjerteåbnende dage med 
meditation, åndedræts- og energiøvelser, krystaller,  
yoga og forskellige former for healing med  hjælp fra  
den åndelige verden.  
Miracle of Love: et to-dags Healing Retreat hvor vi 
kombinerer energi-arbejde med psykoterapi. 
 
Kvantespring 
Retreatet er for dig, der ønsker at tage et kvantespring.  
Fra stress til stilhed og tillid.  
Fra selvsabotage til selvkærlighed.  
Fra kontrol til frihed. Fra frygt til kærlighed.  
På Retreatet arbejder vi med healing på det fysiske, det 
mentale, det følelsesmæssige og det spirituelle plan.  
Du vil blive guidet til at identificere og slippe gamle 
mønstre, der ligger til grund for dine udfordringer.  
Så det liv du drømmer om, kan blive til din virkelighed. 
 
Fra hoved til hjerte 
Det bliver en rejse, der skaber forbindelse mellem hjerte  
og hjerne, mellem krop og sjæl. Fokus ligger på selvkær-
lighed. Med udgangspunkt i nu’ et, går vi med det der er 
vigtigt for dig i din hverdag, uanset hvilket tema du 
kommer med. Kort sagt inviterer vi alt i os til overfladen, 
der ikke endnu er kærlighed, for at blive transformeret. 
 
Hjælp fra den åndelige verden 
Workshoppen vil være med til at åbne hjertet og du lærer 
at kunne genkende Indre Guidance og begynde at elske de 
ofte smertefulde og ubehagelige sider, vi egentlig helst vil 
skubbe væk.  
Én ting der går som en rød tråd gennem weekenden er 
meditationen ”Sacred Flow”, hvor vi inviterer til, at åbne 
hjertet tilstrækkelig til at hjælpere fra den Åndelige Verden 
kan heale det i os, der er klar til at blive transformeret.  

Mere om indholdet 
Andre øvelser der muligvis bliver brugt på kurset er bl.a. 
følgende: forskellige former for healing og meditation, 
åndedræts- og energiøvelser (bla. andet Bob Moores 
øvelser), de fem tibetaner, dans, terapeutiske metoder, 
rebirthing, massage m.m. 
Vi bringer også vores krystaller og krystalkranier, som er 
med til at forhøje energien i rummet, men som også er 
med til at forhøje vores vibration. Krystalkranier har en 
kraftig healende virkning og egenskaben til at forstærke 
det i os, der blokerer for at være mere i kontakt med vores 
guddommelige essens.  
 
Nogle af teknikkerne kan praktiseres derhjemme efter 
kurset for, at understøtte din proces.  
Der er altid plads til at den enkelte kan dele hvor han/hun 
er henne i sit liv, og selvfølgelig vil vi kigge nærmere på de 
ting der dukker op.  
 
Feedback. Et eksempel 
"Tak for en stærk, kraftfuld og intens weekend.  
Jeg har hele vejen igennem følt mig i trygge og kærlige 
hænder med rum og plads til alt hvad der måtte dukke op. 
I komplementerer hinanden så smuk og jeg forstår så 
udemærket, at I elsker jeres energiarbejde sammen.  
Bliv ved med det. Af hjertet tak for jer."  
- Lone 
 
 
Stine Stølsved Christoffersen er krops- og 
psykoterapeut, med speciale i parforhold og en født healer. 
Padam Christo Blaak er healer, spiritual psykoterapeut 
og Reiki-Mester (Reiki-Alliance).  
 
Både Stine og Padam har mange års erfaring med healing, 
psykoterapi og undervisning. 


