
HVEM ER ROSE 'SHUNEAJ' SANGREGORIO
OG HVORDAN ARBEJDER HUN?
Rose 'Shuneaj' bor i Calgary, Canada, hun er grundlægger af Metaphysical Center
of Canada. Hun er kendt verden over som en ren og klar kanal, en dygtig healer
samt en dynamisk og inspirerende underviser.

Vision
Hver person på jorden lever livet bevidst. I en oplyst tilstand af væren.
For det højeste gode af alt.
Mission
At bidrage med et trygt, støttende og stimulerende miljø, coache individer i at
opdage deres indre selv-bevidsthed, intuitive muligheder, højere udvidede
bevidsthed og deres personlige spiritualitet.
Gennem teori, instruktion og praktisk øvelse vil den enkelte blive lederen i at opfylde
sit livs formål.

Rose 'Shuneaj' er Reiki Mester og forfatter til bogen ’Rejsen til personlig oplysning’.
Du finder optagelser med Rose 'Shunaej' på www.metaphysicalcenterofcanada.com.

Rose 'Shuneaj' tilbyder foredrag, workshops, healingsaftener og arrangerer
spirituelle rejser samt Mystical Shaman Mystery School rejse, som tilbydes
kursusdeltagere og klienter.
Tilmelding sker ved indbetaling af depositum – se beløbet under de enkelte
arrangementer.
Så snart du har indbetalt depositum, vil du begynde at modtage energi, der
forbereder dig til arrangementet.
Du bliver en del af det matrix, der skabes for transformationen, healingen og
clearings. Depositum kan ikke refunderes eller overflyttes.
Bemærk: Alle arrangementer med Rose 'Shuneaj' foregår på engelsk. Rose
'Shunaej' taler et tydeligt og letforståeligt engelsk, hvor alle kan være med.

Tilmelding på www.metaphysicalcenterofcanada.com for yderligere information
kontakt den promotor for arrangementet.

Heaven is Closer than you Think . . .
Contact us to experience the touch of heaven on Earth

Metaphysical Center of Canada Corporation ·
www.metaphysicalcenterofcanada.com

e-mail: lightcenter@metacenter.ca · Tlf.: +1 403 295 7507
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http://www.metaphysicalcenterofcanada.com
http://www.metaphysicalcenterofcanada.com


MØD ROSE ’Shuneaj’ – KANALISERINGSAFTEN MED
INDSIGTER FRA MESTRENE OG ÆRKEENGLENE

Du har nu muligheden for selv at opleve Rose ’Shuneaj’ videregive spirituelle
beskeder, indsigter og healing fra Mestrene og Ærkeenglene, der vil give fornyet
visdom og forståelse.
En stemningsfyldt aften fuld af glæde, kærlighed og transformation.

Er der tid, bliver der mulighed for at stille spørgsmål.
Bliver svarene givet på et personligt plan, vil andre også have udbytte af de
spirituelle indsigter, der bliver videregivet.
Vi begynder med en meditation.
Aftenen optages, og du vil modtage en lydfil, som du kan lytte til igen og igen.

Pris: Kr. 249,-. Tid: Kl. 19.00 - 21.30.

Ribe: 2. maj.
Kontakt: Kirsten · kirstenwt8@gmail.com · Tlf.: 2371 4821.

Frederiksværk: 19. juli.
Kontakt: Den Gyldne Cirkel - kursuscenter, Suzanne Nielsen ·
www.dengyldnecirkel.dk · e-mail: info@dengyldnecirkel.dk · Tlf.: 4777 2424.

NYHED - MØD ROSE ’Shuneaj’ Kanaliseringsaften
HVORDAN SKABER VI PARADIS HER PÅ JORDEN

Rose ’Shuneaj’ gæster for første gang Den Holistiske højskole, Gram.

Det vil denne aften være kanalisering af Mestrene’s indsigter om, hvordan vi skaber
Paradis på Jorden.
Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål til Mestrene om aftens emne.

Vi vil starte med en meditation, og aftenen foregår som de øvrige Mød Rose
kanaliseringsaftener, dog er det denne aften om et specifikt emne.
Aftenen optages, og du vil modtage en lydfil, som du kan lytte til igen og igen.

Kom og deltag i en stemningsfyldt aften fuld af glæde, kærlighed og transformation.

Pris: Kr. 249,-. Tid: Kl. 19.00 - 21.30.
Gram: 4. aug.

Kontakt: Stensbæk – Den Holistisk Højskole · www.holistisk-hojskole.dk ·
Stensbækvej 29, 6510 Gram · Tlf.: 5136 1809.

HEALINGSAFTEN – TRANSFORMERING TIL DIT
HØJEST MULIGE POTENTIALE

Savner du klarhed over dit liv og din nuværende situation? Hvad du end har på
hjertet, så kom og vær med, når Rose ’Shuneaj’ afholder en aften med
gruppehealing.
En gruppehealingsaften er transformation til bedre helbred, velbefindende og til dit
højest mulige potentiale.

Rose ’Shuneaj’ Sangregorio’s besked er enkel og klar:
Denne rejse behøver ikke at være vanskelig. Du kan let og ubesværet blive bevidst
om, hvem du virkelig er.
Rose ’Shuneaj’ vil via sine unikke evner og ubetinget kærlighed hjælpe dig igennem
de problemstillinger, du ønsker klarhed over samt heale de dybereliggende årsager
hertil.
Denne aften foregår som en privat session med Rose ’Shuneaj’ - måske stærkere,
da nogle af de stillede spørgsmål/problemstillinger er vedkommende for de fleste
deltagere.
Deltagere har udtalt, de ikke havde forestillet sig den mangfoldighed af aspekter,
der kunne ligge i et spørgsmål.
Ved lodtrækning får det antal deltagere, Rose ’Shuneaj’ kan nå i løbet af 2 timer,
mulighed for at stille et personligt spørgsmål.
Selvom du ikke selv får mulighed for at stille spørgsmål, eller du ikke er fysisk
tilstede, vil du hele aftenen modtage healing på alle niveauer, en healingsproces
som fortsætter i op til en uge efter healingsaftenen.

Så kom og deltag i en healingsaften. En aften fuld af glæde, kærlighed og
transformation.
Så snart du er registreret og har indbetalt tilmeldingsgebyr, vil du begynde at
modtage energi, der forbereder dig til aftenen. Du bliver en del af det matrix, der
skabes for transformationen, healingen og clearings.

Pris: Kr. 480,-. Betalingen ved tilmelding og kan ikke refunderes eller overflyttes.
Tid: Kl. 19.00 - 21.30.

Borris: 27. april · Vestergade 29 · Borris · 6900 Skjern.
Kontakt: Solveig Hvid Daasbjerg · solveig-hvid@hotmail.com ·
tlf.: 6022 4351 eller Stann Vad · rose@stann.dk · Tlf.: 2671 8069.

København: 20. juli.
Kontakt: Laillamari & Birgitte · rosedanmark@metacenter.ca ·Tlf.: 5056 8617.

Langeskov: 25. juli. Denne aften er der også mulighed for at deltage on-line.
Kontakt: Aase Linnea · alcfyn@stofanet.dk · Tlf.: 3048 3538.
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WALK THE TALK 22. – 23. april 2017 Aarhus

Hvor fantastisk livet ville være, hvis alle gjorde som de siger!
At være i stand til at sige sandheden med integritet for det højeste gode af alt.
Altid at udtrykke sig selv fra hjertet, hvilket forbinder dig til dit Højeste guddommelige
selv.
At manifestere alt det vi ønsker at skabe i vort liv og i verdenen til det højeste gode
af alt.
”Walk the Talk” vil bringe dig ind i verdenen af forbindelse til dit højeste vise selv og
give dig adgang til de muligheder, der kan manifesteres gennem dig. Du vil lære at
skelne mellem hvad der er i harmoni med det højeste udtryk her på jorden.
Du vil få de redskaber, du skal bruge for at fortsætte med at lave de ændringer i og
omkring dig, så du altid vil være der, hvor du lever, det du siger.
Pris: kr. 2.400,- · Depositum kr. 500,-, der ikke kan refunderes eller overføres.
Aarhus: 22. – 23. april. Tid: lørdag kl. 10 - 17. Søndag kl. 9.30 – 16.
Kontakt: Birgitte Udbye · rosedanmark@metacenter.ca · Tlf.: 5056 8617.

KÆRLIGHEDENS MIRAKEL aften workshop
25. april 2017 Randers

Hvad betyder kærlighed?
Hvad betyder det at elske dig selv?
Hvad betyder det at elske en anden?
Hvad betyder det at elske så meget at intimitet og sårbarhed ikke er et problem?

Kom og deltag i nogle få timers diskussion og selverkendelse af, hvad du kan opnå i
et mere spirituelt baseret liv fyldt med kærlighed.
Udveksling, meditation, kanaliseret undervisning, healing og øvelser – nogle af disse
eller alle dele vil indgå i aftenen.
Pris: Kr.575,-.
Randers: 25. april. Tid: Kl. 18.30 - 22.00.
Kontakt: Lolita Solsikke · roseworkshop.randers@hotmail.com · Tlf.: 2685 8679.

STILLNESS WITHIN TRAINING 29. - 30. april 2017 BORIS

Dette er den virkelige hemmelighed bagved manifestation!
Du får et værktøj, som du kan bruge igen og igen.

Med denne meditationsteknik vil dine udfordringer give dig forvandling for altid!
Samtidig kan du manifestere dine visioner og efterfølgende opleve dem virkeliggjort i
dit liv.
I denne workshop vil der være mange meditationer, der vil rense den energi, der
blokerer din klare forbindelse til det guddommelige.
Denne træning viser, hvordan du kan gå ind i dig selv og skabe indre stilhed,
kærlighed og lethed.

Når du føler dig nede, vred og frustreret, og din energi er lav, er dette stedet for
kærlighed og omsorg for dig selv.
Ved hjælp af denne teknik, kan du heale dit hjerte og få indsigtsfulde meddelelser fra
Dit Højere Selv.
Med de spirituelle love, din egen sjæls kærlighed og din beviste hensigt kan du
manifestere det, du ønsker at opnå af positiv transformation i ethvert område af dit
liv. Et enkelt redskab, der kan benyttes til enhver tid, uanset hvor.
Pris: Kr. 2.400,-. Depositum kr. 500,-, der ikke kan refunderes eller overføres.
Borris: 29. - 30. april · Vestergade 29 · Borris · 6900 Skjern.
Tid: Lørdag kl. 10 - 20. Søndag kl. 9.30 - 16.
Kontakt: Solveig Hvid Daasbjerg · e-mail: solveig-hvid@hotmail.com ·
Tlf.: 6022 4351 eller Stann Vad · e-mail: rose@stann.dk · tlf.: 2671 8069.

ALDRIG MERE FORDØMMELSE, VREDE ELLER FRYGT
22. – 23. juli 2017 Skælskør

Hvad betyder det, ikke at have nogle af disse i dit liv?
Ingen fordømmelse af dig selv eller andre, sætter dig fri af begrænsninger.
Ingen vrede mod dig selv og andre betyder, der ikke længere er behov for kontrol.
Ingen frygt betyder at være åben for ubegrænsede muligheder, og bevæge dig ind i
dem.

Denne weekend vil udforske, det der afsløres for dig, der er nærværende i dit liv
netop nu. Du vil lære, hvordan du forvandler disse begrænsende energier og få
redskaber, så du kan fortsætte med at forvandle disse begrænsende energier
efterhånden, som de dukker op i din hverdag.
Kom og deltag når Rose ’Shuneaj’ kanaliserer undervisningen i det der bliver en
weekend med en enorm transformation.

Mulighed for overnatning på Hotel Postgaarden samt forplejning. Bestilles via
kontaktperson.
Pris: Kr. 2.400,-. Depositum kr. 500,-, der ikke kan refunderes eller overføres.
Skælskør: 22. - 23. juli. Tid: Kl. 10 - 17. Søndag kl. 9.30 - 16.
Kontakt: Laillamari & Birgitte · rosedanmark@metacenter.ca · Tlf.: 5056 8617.

MEDITATIONS RETREAT – BE Compassion
27. – 30. juli Strandgaarden, Helgenæs

Vores verden synes at mangle medfølelse.
Vi forsøger at være medfølende men har vanskeligt ved at leve og udtrykke
medfølelse uanset om det er overfor andre eller os selv.

Tilbring 4 dage med Rose ’Shuneaj’ og gennem undervisning, chanting, meditationer
og stilhed vil du opnå indsigt og styrke din spirituelle forbindelse ’to BE Compassion’
i dit daglige liv og i verden.
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Pris: Kr. 3.930,- ved fuld betaling inden den 3. maj (Inkl. enkelt værelse, kaffe og te).
Kr. 4.395,- ved tilmelding og betaling efter den 3. maj.
Depositum: Kr. 900,-, der ikke refunderes eller overføres, hvis du afmelder.
Forplejning: (2 x frokost, 3 x kage, 3 x aftensmad, lidt snack om aftenen) kr. 700,-.
Medbring selv morgenmad til alle dage. En enkelt gang under retreaten vil du skulle
deltage i praktiske gøremål.

Sted: Strandgaarden · Helgenæs.
Tid: Check ind torsdag kl. 12 – 14, afrejse søndag kl. 12.
Kontakt: Birgitte Udbye · rosedanmark@metacenter.ca · Tlf.: 5056 8617.

LØVENS PORT – KANALISERING & MEDITATION
med MESTRENE & ÆRKEENGLENE 1. aug. 2017 Aarhus
KOM OG DELTAG I EN UNIK MØD ROSE ’SHUNEAJ’ BEGIVENHED

En hjerte åbnende aften med meditation, beskeder og indsigter, som Rose bringer
igennem fra Mestrene og Ærkeenglene.

Det vil være en meget speciel aften på grund af planeternes og stjernernes
konstellation kaldet Løven’s port, hvor du sætter energien for det kommende år, og
forpligter dig til din spirituelle udfoldelse på jorden og i skabelsen.
Rose ’Shuneaj’ vil kanalisere beskeder og en aktiverende meditation til det
kommende nye spirituelle år, der sker under indflydelse af åbningen af Løvens port.
Du vil modtage aktivering, indvielser, healende og transformerende energier.
Dette arrangement optages, og du modtager en lydfil af aftenen.

Gå ikke glip af dette! Kom og deltag sammen med os i en aften med dyb
transformation, kærlighed og glæde!
Du kan deltage personligt, on-line eller virtual.

Prisen er incl.: Åbningsmeditation, kanalisering med indsigter, og meditationen med
aktivering, indvielser, healing og transformations energi. Du vil modtage en lydfil.
Pris: Kr. 270,-. Billet købes på www.metaphysicalcenterofcanada.com. Betaling ved
tilmelding, og kan ikke refunderes eller overflyttes.
Tid: 1.aug. Kl. 19.00 - 21.30.
Aarhus: Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C.
Kontakt: Birgitte Udbye · rosedanmark@metacenter.ca · Tlf.: 5056 8617.

MIRAKLET VED FORPLIGTIGELSE aften workshop
3. aug. 2017 Randers

Hvad menes med forpligtigelse?
Hvad betyder det at forpligte sig?
Hvad betyder det at forpligte sig til sig selv eller andre?
Hvad betyder det at forpligte sig uden nogen frygt for følgevirkning?

Kom og deltag i nogle timer med debat og selv-åbenbaring af hvad en mere spirituel
baseret liv med forpligtigelse kan give dig.
Diskussion, meditation, kanaliseret foredrag, healing og øvelser, det eller nogle af
delene er hvad denne aften workshop byder.
Pris: Kr.575,-.
Randers: 3. aug. Tid: Kl. 18.30 - 22.00. Denne aften er det også muligt at deltage
on-line.
Kontakt: Lolita Solsikke · roseworkshop.randers@hotmail.com · Tlf.: 2685 8679.

MEDITATIONSAFTNER – on-line deltagelse
Gå ikke glip af disse aftner!
Du kan deltage on-line eller energimæssig. Foredrag/kanaliseringen og meditation
vil blive optaget og sendt til dig, så du kan downloade dem på din computer eller
mp3 spiller.
Hver meditationsaften indeholder en indledende meditation, et kanaliseret
foredrag samt en afsluttende meditation.

Foredrag/Kanalisering: Rose ’Shuneaj’ og den Spirituelle Guidning, der kommer
igennem ved hvert foredrag/kanalisering, er baseret på gruppens bevidsthed samt
den kollektive bevidsthed på Jorden og i Universet.
Derfor ved vi ikke på forhånd, hvad foredraget/kanaliseringen vil omhandle. At give
hvert foredrag/kanalisering en titel eller beskrivelse ville, på grund af den dynamiske
natur i hvilken ånd flyder i nuet, være fuldstændig at underkende det.
Indsigter fra det spirituelle plan tilgodeser alle på alle planer og healing vil opstå for
enhver, der lytter til foredraget/kanaliseringen.
Meditation: Disse meditationer er bragt igennem i nuet, og er inspireret af Ånd
gennem Rose ’Shuneaj’.
Titler på meditationerne bliver ikke altid givet, pga. de forskellige typer samt
mængder af givne informationer.
Alle meditationer forbinder dig på alle niveauer af skabelsen og healer hvilke som
helst energier, som ville separere dig fra din bevidste forbindelse til alle niveauer af
skabelsen.
Meditationsaftner foregår typisk i sæt af tre, og ca. en gang om måneden, når
Rose ’Shuneaj’ er i Calgary og ikke på rejser.
Tid: Kl. 19.30 til 21.30, Calgary, Alberta, Canada tid (Mountain Time).

Som deltager i sættet, enten som fysisk tilstede eller som ’udenbys/ikke fysisk
tilstede’ deltager, bliver du betragtet som en del af det gruppe energi-matrix, derfor
er der en økonomisk binding for hele sættet.
‘Udenbys/ikke fysisk tilstede’ deltagere, folk sidder typisk og tuner ind på
gruppeenergierne på Calgary tidszonen, hvis man har travlt eller sover (dem på den
anden side af jorden), så hav intentionen om at være til stede. Det er meget
forunderligt, hvad du kan opfange, føle eller drømme, når gruppen er i den aktuelle
session. Du er stadig en del af det energi-matrix og modtager healinger, aktiveringer
og indvielser.
Kontakt: lightcenter@metacenter.ca
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Meditation for VERDENS FRED med
BESKEDER fra MESTRENE for 2017
den 30. december kl. 14.00 – 16.30 CA on-line deltagelse
Deltag i den årlige Meditation for Verdens Fred.
På 10. år afholder Rose ’Shuneaj’ Meditation for Verdens Fred med kanalisering og
beskeder fra Mestrene for det kommende år.
Du kan deltage energimæssigt eller on-line. Du får tilsendt et link, og med et klik er
du on-line. Det er nemt at downloade.
Det bliver optaget, og du vil modtage en mp3 lydfil, så du kan lytte til meditationen
samt kanaliseringen igen og igen.

Pris: CAD 33 indtil 18. dec. · CAD 45 indtil 29. dec. · CAD 49,50 den 29. dec.
Kr.ca. 171 - 256,- afhængig af hvornår billetten købes på
www.metaphysicalcenterofcanada.com
Calgary: 30. dec.
Tid: Kl. 14.00 – 16.30 Calgary, Alberta, Canada tid (Mountain Time).
Ved tilmelding bliver du en del af det energy matrix der skabes for arrangementet.

FØLGENDE ARRANGEMENTER I CANADA med
mulighed for ON-LINE DELTAGELSE
f.eks. Healingsaften 6.april 2017 eller i meditationsaften og Healing on-line, så er
det nemt og let, du modtager et link og med et klik er du on-line.
Kontakt: lightcenter@metacenter.ca. For yderligere information eller køb din billet
på www.metaphysicalcenterofcanada.com
Du er også velkommen til at kontakte Lolita Solsikke på mobil 26858679, hvis du er i
tvivl om hvordan et on-line arrangement foregår.

ON-LINE HEALING MED ROSE ’SHUNEAJ’
Denne session vil være meget lig de nuværende Healings-
aftener med Rose ’Shuneaj’ .

NYHED!!! 4 UGERS ON-LINE KURSUS
Der er tidligere er afholdt on-line kurser med stor succes.
Kurserne er en kombination af kanaliseret undervisning, meditationer, healinger og
Rose ’Shuneaj’s clearinger af hver enkelt deltager.
Kurset optages så du har mulighed for at lytte til meditationerne samt
undervisningen igen og igen.
Rose ’Shuneaj’ skaber et trygt og kærligt gruppe matrix, hvor du støttes på din vej.
Der oprettes en facebook gruppe for deltagerne.

Tidligere afholdt er: ”Redskaber til at manifestere harmoniske, kærlige forhold”
samt ”Favn det usikre i en ukendt tid”.
Der vil være flere on-line kurser til foråret. Hold øje med hjemmesiden eller
Kontakt: lightcenter@metacenter.ca. For information om fremtidige on-line event.

PILGRIMSREJSE TIL IRLAND SEPTEMBER 2017

Dette er den 12. og sidste ud af 12 pilgrimsrejser Rose ’Shuneaj’ & Terry var guided
til at foretage.
Hvis du føler dit hjerte kalder dig til at være en del af denne pilgrimsrejse, så kontakt
lightcenter@metacenter.ca og bed om at yderligere information.

REJSEN TIL PERSONLIG OPLYSNING

Rose´s bog ‘Journey to Self-Enlightenment’ er udkommet på dansk. Bogen er
en
diamant i sin viden om den spirituelle verden og kan anvendes, som opslagsværk
eller læses igen og igen.
Bogen er opbygget på følgende måde:
• Fundament: Rose giver en grundig indføring i den spirituelle verden.
• Processen: Her gives forklaring på hvordan oplysningsprocessen
for os mennesker foregår.
• Integration: Her gives der redskaber og teknikker til
anvendelse i vores daglige spirituelle praksis.

Bogen kan købes på Rose´s Workshop, eller ved at sende
en mail til en af de danske kontaktpersoner.
På Rose’s hjemmeside har du også mulighed for at
købe/downloade meditations cd’er og Kanaliseringsaftener,
som kan hjælpe dig til at få indsigt i, hvad der sker i og
omkring dig.
Du kan nu købe den engelske udgave på Amazon.com

Heaven is Closer than you Think . . .
Contact us to experience the touch of heaven on Earth
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