Srde n Vás zveme na seminá

Krystaly skute nosti I. ást + 2. ást
sobota 23.03. - ned le 24.03.2019; v dob 10:00 – cca 16:00 - 17:00
Seminá se uskute ní v Relaxa ním centru Zem and l ,
Nerudova 45, Prost jov, www.zemeandelu.cz
Co jsou to krystaly skute nosti?
Krystaly skute nosti byly dlouhou dobu zape et ny v pyramid v Gíze, kde
ekaly na dobu, až bude lidstvo p ipraveno jejich sílu p ijmout. Uložil je tam
B h Toth za pomoci magických rituál a krystaly tak nemohly být odkryty
d íve, než v období vzestupu. Jsou tu proto, aby lidem pomáhaly na jejich cest
osobního vzestupu i na podporu vzestupu Lady Gaia. Pomáhají nám spojit se
s našim p vodem ve hv zdách, ukotvit se v energiích vyšších vibrací,
p etransformovat fyzické t lo do energie skute nosti a stabilizovat v období
vzestupu naše jemnohmotná t la. Nelze je nijak zneužít a jejich použití je tak
naprosto bezpe né. Existuje nespo et možností, jak využít jejich sílu a energii.
Energie, které stojí za krystaly, jsou lov ku velmi d v rné - jsou to vibrace
našeho domova ve hv zdách.
A tak se lov k:

neustále vibra n pozvedá,

snadn ji opouští dualitu a zpracování to, co mu již neslouží,
snadn ji objevuje svou vnit ní sílu k uskute n ní svých p ání srdce,
vnímá stále více sám sebe jako bytost neomezených možností,
leh eji objevuje sv j vnit ní sv t, své schopnosti, talenty,
snadno do iš uje to, v em uvíznul, co ho trápí,
dokáže bezpe n cestovat skrze prostor a as a poznávat pot ebné,
posiluje základní pilí e lov ka Nové doby - sebelásku, sebeúctu, odpušt ní, d v ru v sebe
sama, zodpov dnost, soucit, pokoru ...
www.zemeandelu.cz
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Na seminá i se dozvíte, osvojíte si a v praxi vyzkoušíte:
rozbor a možnosti jednotlivých krystal (symbol )
druhy a rozd lení krystal
práce pro r zná témata, oblasti života, pro p ekonání p ekážek
eliminace transforma ních p íznak fyzického t la, dokonalé uzemn ní
rychlé zklidn ní, vnit ní klid a mír, harmonie s okolím (lidmi, prost edím ...)
práce se symboly pro osobní rozvoj
práce se symboly pro druhé
jak využít sílu symbol na maximum
zodpov dnost p i práci se symboly
o išt ní t la i aury, zesílení a zpevn ní aury, relaxace, pocity pobytu
v energii svého p vodu - v energii vesmírného domova
Symboly jsou známé od roku 2003 a jejich ady se stále rozši ují.
Channeluje je n mecké médium Sabine Sangitar Wenig.
Budete odcházet plni nových dojm , v domostí, projasn ní
a s vnit ním klidem a harmonií.
Obdržíte rozsáhlá skripta a symboly k okamžité práci.
Seminá probíhá v p átelské, radostné atmosfé e. V uvoln ní,
s možností otázek a odpov dí zkrátka ve vibracích energií Nové doby.
Co s sebou: psací pot eby, blok, n žky, pastelky, podložku na psaní,
podložku na ležení, sva inu, pozitivní náladu, pohodlné sv tlé oble ení
Cena seminá e za oba dny v etn skript: 2500,- K (100 Euro)
Po et ú astník omezen. P ihlaste se prosím v as.
Seminá probíhá: sobota 10 - 17:00, ned le 10 - 16:00
Opakování kurzu je cenov zvýhodn né, v p ípad zájmu se informujte.

Seminá em Vás budou provázet: Old iška Nada´Ina a Milan Kreeon
Záloha na kurz iní 500 K / 20 Euro. P ihláška je platná až po uhrazení zálohy.
Záloha je v p ípad odhlášení více než 7 dní p ed kurzem vratná v plné výši,
v opa ném p ípad pokrývá organiza ní výdaje. D kuji za pochopení.

P ihlášení lze provést písemn na: kreeon@seznam.cz (Milan Kreeon)
P ípadné dotazy na telefonním ísle: 00420 607 112 056.
Uve te prosím své jméno, p íjmení a telefonní kontakt na Vás
a p ed platbou zálohy vy kejte na naše potvrzení rezervace místa pro Vás.
Na p íjemn strávené dny se t ší
Old iška Nada´Ina, Milan Kreeon
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