Tao Kalligrafie als nieuwe weg naar gezondheid en balans
Zichtbare kunst met een unieke onzichtbare kracht.

Kom het zelf zien en ervaren tijdens onze lezing en demonstratie.
Met Tao Chang Master Dennis Chan
Tao Kalligrafie en Tao Chang zijn een krachtig antwoord op de problemen en
uitdagingen van deze tijd voor allerlei aspecten van het leven. Hierbij kun je
denken aan je fysieke gezondheid, emotionele balans, mentaal evenwicht,
energie en vitaliteit, intelligentie en ook relaties, financiën en spirituele groei.
Tao Kalligrafie
Tao Kalligrafie is revolutionair. Het is zichtbare kunst met een onzichtbare kracht.
Elke Tao kalligrafie bevat een krachtige boodschap, geschreven in eenheidsschrift
(Yi Bi Zi) en bevat de frequentie, zuiverheid en kwaliteit van Tao en de kwaliteit
van eenheid. Deze kwaliteiten werken diep op je in en kunnen je helpen je
gezondheid en welzijn te bevorderen op een effectieve en vreugdevolle manier.
Tao Chang
Tao is de Bron, Chang betekent veld. Tao Chang is een Tao Healingveld.

De Tao Chang is een ruimte in een Master Sha Tao Center en wordt gevormd door
vele Tao kalligrafieën, die samen een uniek healingveld creëren.
Shen Qi Jing
De universele wet van Shen, Qi en Jing stelt dat alles en iedereen bestaat uit shen
(ziel, hart, geest), qi (energie) en jing (materie). Op al deze niveaus kunnen
blokkades voorkomen, waardoor ziekten en uitdagingen zich kunnen
manifesteren. De ziel bevat de spirituele informatie die in ons ligt opgeslagen.
Deze informatie kan zowel negatief (blokkerend) als positief (bevorderend) zijn.
De ziel is de leidende kracht: “Heel de ziel eerst, dan zal healing van geest en
lichaam volgen.“
Tao Chang en Tao Kalligrafie is in staat om negatieve shen qi jing om te zetten in
positieve shen qi jing en eenheid te brengen in de samenwerking tussen ziel, hart,
geest en lichaam.
Kom naar onze lezing en demonstratie en ervaar het zelf!

Heel binnenkort…. Tao Science workshop; De wetenschap van Soulfulness.
Kun je wonderbaarlijke healingen wetenschappelijk verklaren?
Kan de ziel, het bewustzijn en soulfulness wetenschappelijk uitgelegd worden?
Wat is de ontbrekende schakel waarmee spiritualiteit en wetenschap verenigd
kunnen worden?
Tao Science is de wetenschap van de bron en de schepping.
Tao Science verenigt wetenschap en spiritualiteit op een zeer fundamenteel
niveau.
Door Dr. en Master Rulin Xiu (Quantum Physicist, Master teacher of Tao
Academy)
* 29 juni t/m 1 juli * Master Sha Tao Center in Amersfoort*
www.MasterShaTaoCenter.nl
Kom naar onze stand op de Earth and Beyond beurs voor meer informatie.

