Milí přátelé, milá světýlka,
přichází čas, kdy se mystická posvátná zvířata začínají postupně navracet zpět mezi nás
a tak si dovoluji srdečně a s posvátnou úctou Vás pozvat na
seminář

Mystická zvířata a jejich doprovod na naší cestě
který se uskuteční dne 16. 3. 2019 (sobota)
na adrese Prostějov, Nerudova 45 v Zemi Andělů
začátek: 10 hod
předpokládaný konec: cca 15 hod
cena semináře: 1 120,- Kč
Za závojem zapomnění mnohé zůstalo a stále ještě zůstává. Naše nitro, naše duše tuší, že
jsou ještě střípky skládačky, které jsou tu zapomenuté a začínají se hlásit o své slovo.
Posvátná mystická zvířata se probouzejí a začínají se navracet k těm, kteří připraveni jsou,
aby přátelství svá znovu obnovila a ze zapomnění se osvobodila. Mnoho moudrosti tato
zvířata přináší každému, kdo je ochotný naslouchat, má čisté srdce a čistý úmysl a kdo o
jejich doprovod a pomoc stojí. Přináší léčení a podporu každému, kdo připraven jest.
A tak pokud vnímáš volání svého srdce a své duše opět obnovit svůj kontakt a spojení se
svými mystickými zvířecími přáteli, pokud si opět přeješ nechat se hýčkat jejich energií a
znovu čerpat z jejich moudrosti, tak právě Ty jsi ten, kdo může být účasten a koho pro mne
bude ctí doprovodit na cestě zpět k doteku energií těch, kterým dlouhé věky umožněno
nebylo se s lidmi spojiti a svojí energií lidské bytosti podpořiti.
Přichází čas, kdy se mystická posvátná zvířata začínají postupně navracet zpět.
Přichází čas, kdy se závoj zapomnění ztenčuje a tato zvířata začínají mít opět možnost
navrátit se na Lady Gaia a nebo ze svých úkrytů po dlouhých staletích vystoupit. A Ty jsi ten,
kdo tomuto zázraku může být přítomen.
Celý seminář probíhá v energiích skutečnosti, je praktický, tak aby pomáhal rozvíjet Vaše
schopnosti a Vaši důvěru v sebe sama a jako vždy je tu prostor pro Vaše dotazy.
Součástí jsou minimálně 3 silné energetické meditace channelovány přímo v okamžiku tady
a teď pro nejvyšší dobro každého účastníka.
Přihlásit se můžete emailem na Myroel@seznam.cz
Počet míst omezen.
Nutno uhradit zálohu na seminář ve výši 300,- Kč/12 Euro po potvrzení Vašeho místa.
Záloha je v případě odhlášení více než 7 dní vratná v plné výši, v opačném případě pokrývá
organizační výdaje. Děkuji za pochopení. Případné dotazy Vám ráda zodpovím.
Se sebou si vezměte pohodlné světlé oblečení, papíry, tužku, pastelky, kapesníky a dobrou
náladu. ☺
S láskou a úctou k čistotě Vašeho úmyslu Myroel
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