Internetový video workshop

konaný pro tebe ode dneška
v měsíčních cyklech - každý měsíc 3 channelingové meditace
u tebe doma pomocí video přednášek
Proč program JSEM V HARMONII?
Být v harmonii je snem každého člověka na Zemi.
Harmonií by přitom měl být soulad ve všech našich tělech
tj. ideální vyrovnání všech aspektů těla i duše.
V současné době jsme trénováni v udržování harmonie a klidu
převážně v úrovni naší psychiky.
Již skoro 2 roky jsme atakováni vnějšími činiteli k tomu, aby se naše psychická stránka
oslabila s cílem podlehnout kolektivnímu strachu a omezením.
Na povrch se dostávají naše skryté strachy, naše nezpracovaná témata, naše naučené vzorce chování
pocházející z duality, naše vlastní omezení. Osobní výzvou každého je,
udržet se i za aktivity těchto vnějších vlivů co nejvíce v harmonii.

Program JSEM V HARMONII je pro ty,
co se nemohou nebo se nechtějí věnovat práci na sobě na fyzické úrovni.
Pro více aktivní, komplexnější práci na sobě je program JSEM FIT
– více informací o něm obdržíš na vyžádání.

Program probíhá v měsíčních cyklech – témata i hloubka práce na sebe navazuje.
Ukončení programu je možné kdykoli ke konci měsíce.
Důležité – pokud se hlásíš později než se začátkem října 2021 – vždy získáváš přístup
i do zpětných měsíců tj. se cena o tyto měsíce zvyšuje.
Cyklus JSEM V HARMONII je plánován do konce května 2022.
Program neprobíhá v měsíci listopadu 2021!!! Po říjnu zůstává přístup zůstává aktivní
a rozšiřuje se až v prosinci. Děkujeme za pochopení.

Obsah prvních 4 měsíců:
Jsem v harmonii
1, Svoboda od kolektivních energií

říjen
2021

meditace 2, Harmonizace endokrinního systému
3, Rovnováha polarit štítné žlázy

prosinec
2021

1, Krása tvého těla
meditace 2, Návštěva energetických lázní
3, Léčení vědomě zapomenutých traumat

1, Kolektivní vzorce stravování
leden
2022

meditace 2, Vitalita kloubů
3, Chybové programy DNA
dárek

Prvotní buňka
1, Nadledvinky - v síle energie života

únor
2022

meditace 2, Mužská energie v těle
3, Ženská energie v těle

V tomto speciálním workshopu se v energetické rovin nasměrujeme k cíli
– cítit se ve svém těle co nejvíce v harmonii.
Každých 10 dní tě čeká nové meditační cvičení, které tvé tělo povede k větší harmonii.
3 x měsíčně meditační cvičení 30-45 minut.
Meditaci můžeš opakovat libovolně často, pokud v ní nebude uvedeno jinak.

Program bude probíhat v 10 denních intervalech.
V členském systému si ho podle pokynů pustíš.
Každých 10 dní se program rozšíří.
Čemu se budeme věnovat?
Meditace se věnují různorodým oblastem jak v našem těle, tak i kolem něj – v jeho
nejbližším okolí – energetickém poli člověka. Stručný název meditace vidíš v tabulce
výše. Můžeš energeticky nacítit, jakým směrem bude meditace vedena a jaký pro tebe
bude mít přínos.
Meditační práce bude vedena channelingem.
Vedlejším efektem naší práce bude obecné zklidnění a vyrovnání, zlepšení fungování těla,
krásnější vzhled i vyzařování, lepší spánek, zvýšení libida, zpomalení stárnutí, změna úhlu
pohledu na sebe i na svět kolem sebe, odkrytí a ukázání toho, kdo jsi. Uspokojení duše,
která emočně hladoví, změní i naše stravovací návyky.
Je v programu Jsem v harmonii fyzické cvičení? Ne, tento program je čistě meditační.
Je však více než doporučeníhodné, aby ses pohybu pravidelně věnoval, aby se změny,
které proběhnou v energetické rovině, mohly lépe začlenit ve fyzickém Já. Pokud víš, že
jsi v soukromém životě co se týká pohybu líný, je pro tebe vhodnější ucelený program
Jsem FIT, kde jsi k pohybu motivován (info na vyžádání).
Pro koho je program vhodný?
Pro všechny, kdo mají touhu o sebe pečovat.
Jaké pomůcky budu doma potřebovat?
Potřebuješ pouze dobré připojení k internetu. Program si pustíš dle svých časových
možností, není vázán na konkrétní hodinu.
Cena programu:
1 měsíc → 3 x channelingová meditace = 1499 Kč (61 Euro)
Platba je splatná vždy před zahájením daného měsíce.
Na základě individuální žádosti je možné požádat o výjimku v datu splatnosti.
Přihlášení do programu:
Program je aktuálně spuštěn do května 2022.
Je možné ho ukončit ke konci jakéhokoli měsíce. Informaci o ukončení programu je nutno
podat nejméně 3 dny před koncem měsíce. Členský přístup pak bude od prvního dne
následujícího měsíce zrušen.
Mohu se do programu přihlásit i později?
Ano… avšak vzhledem k tomu, že na sebe meditace energeticky navazují, je nutné začít
program od začátku a tudíž uhradit již uplynulé měsíce.

Musím mít k dispozici internet?
Ano, program Jsem v Harmonii bude probíhat přes členskou sekci na webu
www.zemeandelu.cz
Přes tuto stránku si spustíš meditace.
Kdo program vede?
Program Jsem v Harmonii vede primárně Marketa Selinijana
spolu s občasnou aktivitou Romana Nama´El´Sharas.
Vstup do programu:
Je možný po písemném přihlášení a úhradě daného měsíce předem.
Jak se přihlásit?
Emailem na info@zemeandelu.cz
Děkujeme.
Důležité upozornění:
Program Jsem v harmonii nenahrazuje návštěvu lékaře ani jiného odborníka.
V případě zdravotních potíží navštiv prosím svého lékaře.
Předávané informace jsou předávány s čistým úmyslem a na bázi energetické roviny,
neboť vše je energie.

