Srde n Vás zveme na seminá

Krystaly skute nosti 2
sobota 19.11. - ned le 20.10.2019; v dob 10:00 – cca 16:00 - 17:00
Seminá se uskute ní: Zem and l , Nerudova 45, Prost jov
Seminá navazuje na dvoudenní seminá Krystaly skute nosti 1. (d íve 1. a 2. ást)
Je tedy ur en pouze pro absolventy tohoto stupn . Jsi-li p ipraven, jeho vibrace T osloví.

Pono íme se ješt do v tší hloubky vibrace symbol .
Prožijeme niterný kontakt s jejich vibracemi.
Rozší íme poznání o další druhy vibrací v etn t ch nejaktuáln jších.
Získáme pomocníky pro práci s akrami.
Prolétneme se po frekvencích p vodu.
Objevíme hloubku symbol p esahujících lidské chápání.
Setkáme se sami se sebou v Lemurii a obnovíme své zasv cení.
P ivítáme se s energií Thota v jeho chrámu krystalového d dictví.
Obdržíme svou aktuální osobní krystalickou mandalu.
Zú astníme se vlastní iniciace do kn ze / kn žky sv tla.
Poznáme další možnosti použití a síla stoupajících vibrací nás
nep estane udivovat.
I tentokráte budeš odcházet nadšen, pln nových dojm , v domostí,
projasn ní a s vnit ním klidem a harmonií.
Obdržíš pokra ovací skripta a symboly k okamžité práci.
Seminá probíhá v p átelské, radostné atmosfé e.
V uvoln ní, s možností otázek a odpov dí

www.zemeandelu.cz

zkrátka ve vibracích Energie Nové doby.

www.arantia.cz

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.
Seminá je hluboce transforma ní s adou praktických cvi ení a meditací.
B hem dvoudenní akce probíhá n kolika stup ová iniciace sv tla.
Nala se na vibrace seminá e a jeho sílu pocítíš již nyní.
Cena seminá e za oba dny v etn skript a iniciací: 3990,- K (154 Euro)
Po et ú astník omezen. P ihlas se prosím v as.
Seminá probíhá: sobota 10:00 - 17:00, ned le 9:30 - 15:30

Seminá em T budou provázet: Old iška Nada´Ina a Milan Kreeon
Záloha na kurz iní 1000 K / 40 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 prosím své jméno, p íjmení a telefonní kontakt na sebe
a p ed platbou zálohy vy kej na naše potvrzení rezervace místa pro Tebe.
Na p íjemn strávené dny se t ší
Old iška Nada´Ina, Milan Kreeon
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