Srde n Vás zvu na zážitkový den zam ený
na harmonizaci fyzického t la
s názvem:

Jsem mlád!
konaný v sobotu 12.10.2019
v centru Zem and l , Nerudova ul. 45, Prost jov
nebo v pohodlí Tvého domova
Za átek v 10:00 (prezentace od 9:40) – konec cca v 16:00
Tato energetická akce je ur ena pro všechny, kte í se zajímají o své t lo
a pracují na p ekonání nám již nesloužících vzor stárnutí a sklon k ochabnutí.
Také pro ty, kte í vnímají, že by jejich bu ky uvítaly omlazující energie
a impulsy k tomu, aby se programy vitality t la vrátily do harmonie.
Dále pro všechny, kte í pracují na svém zdraví a p ejí si nechat se hý kat
energiemi skute nosti a v p ítomném okamžiku podpo it své t lo tím,
co práv pot ebuje.
Na akci bude použita kombinace technik, které je možné provést p i ošet ení
na dálku v kombinaci s energetickými p enosy channeling ,
tak aby vše ladilo a vytvá elo jeden harmonický celek.
Za celý den budou provedeny 4 energetické p enosy + záv re né uzemn ní.
Celý den je channelován na míru všem p ihlášeným! Na své si tedy p ijde každý.
Nejen, že bude t lo podporováno v procesu mládí na všech úrovních,
ale sou asn bude také pracováno na eliminaci strachu z dlouhov kosti
a odrušení p ekážek, které v cest k vitální dlouhov kosti brání.
Zárove je t eba si uv domit, že jen ty sám jsi za své mládí zodpov dný
a jakékoli omezení je Tvou vlastní v lí. Jen díky p ijetí zodpov dnosti jsi p ístupný
zm nám, které se t mito p enosy aktivují. Pokud ve svém oblasti mládí hledáš
výmluvy a viníky toho, kdo za Tv j stav m že, pak pro Tebe
tato akce není vhodná a je doporu eníhodné ji vynechat.
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B hem dne zažiješ:
Uvoln ní svých aker.
Zprost edkování vibrací, které podpo í fyzické t lo na cest k mládí.
Uvoln ní stagnujících energií, svoboda od vliv , které blokují mladost
každé ásti tvého t la. Mládí není o v ku, je o vyza ování t la a
fungování t la v principech vitality, a to tak, že bu ky mají schopnost
udržovat harmonický stav t la v dob vrcholu fyzické zralosti.
Práce s kódy mládí, které byly v t le zám rn poškozené.
Bu kám budou p edány nové informace o jejich fungování b hem
vzestupu bez program utrpení a zrychleného stárnutí.
Zprost edkování energie z fontány mládí.
Energetická regenerace - láze .
Eliminace strach z dlouhov kosti, dogmatických vzorc o v tu a stá í.
Záv re né vylad ní a dokonalé uzemn ní na všech úrovních.
Seminá e je možné se ú astnit osobn
ve velmi omezeném po tu ú astník
nebo
ho absolvovat v pohodlí svého domova tzn. s p enosy na dálku.
Síla prožitku i p enášených vibrací bude v obou možných p ípadech totožná.
Jak probíhá ú ast na dálku: Tento den se v nuj n jaké relaxa ní innosti.
M žeš den strávit v p írod nebo doma, udržuj se však po dobu akce v co
nejv tší pohod . Za átky i konce energetických vstup pravd podobn ucítíš.
Pokud si p eješ vše maximáln prožít, energeticky vnímej, co se s tebou d je,
medituj. Pokud den strávíš nap . procházkou, i tak vše bude fungovat a
za le ovat se k tob , pouze nebudeš mít obrazový medita ní prožitek.
Jak den strávíš je tedy na tob . Jsi-li však relaxován, víc si dovolíš.
N kolik dní po seminá i obdržíš emailem shrnutí akce.
Seminá nenahrazuje léka ské, rehabilita ní ani psychoterapeutické ošet ení.

Cena seminá e s osobní ú astí: 2999,- K , záloha na kurz 1000,- K
119,99 Euro, záloha na kurz 40,- Euro
Cena seminá e s dálkovou ú astí: 999,- K , platba p edem
39,99 Euro, platba p edem
Pro dálkovou ú ast je t eba p i p ihlášení uvést jméno, p íjmení,
(p ípadn jméno p vodu) a datum narození.
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P ihlásit se m žeš u Milana Kreeona emailem na kreeon@seznam.cz
S odesláním emailu dáváš souhlas se zpracováním osobních údaj podle
sm rnice GDPR. Tvé osobní údaje budou použity pouze pro tuto
jednorázovou akci, poté budou smazány.
P ípadné dotazy Ti rádi zodpovíme.
Na p íjemn strávený den v p ítomnosti sv telných bytostí se t ší
Marketa Selinijana a tým Arantia
www.zemeandelu.cz

Marketa Selinijana je channelingovým médiem a trenérem
energií Nové doby. Ke svému poslání byla vedena již od d tství.
Tvrdí, že každý lov k má právo žít život plný lásky,
dokonalého zdraví, hojnosti a zázrak a že jsme se narodili
proto, abychom se to nau ili a prožívali. S pomocí duchovního
sv ta se pak stává prost edníkem pro to, abychom blokující a
stagnující energie v naší cest dokázali rozpustit a cesta
k našemu životnímu poslání a spolu s tím pramenící hojností ve všech
sm rech byla volná. Tím se každému otevírá cesta k možnosti žít š astný a plnohodnotný
život.
Je autorkou knih „Kryon – Najdi cestu k sob “ a "Kryon - Svitky tvé moudrosti",
3 audio CD s energetickými meditacemi, pravideln channeluje poselství Kryona pro
ve ejnost, vede osobní a na dálku ízené skupinové projekty zam ené na fyzické t lo a na
práci pro Lady Gaia, úzce spolupracuje s p írodními íšemi a podílí se na tvorb aura esencí
Arantia, které nesou energii skute nosti a pomáhají lidem rozvzpomenout si na to, kým ve
skute nosti jsou – Božskými lidmi na Zemi.
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