Milé světýlko, milý příteli energie skutečnosti,
srdečně tě zvu na společnou cestu poznání:

PO STOPÁCH JEŽÍŠE KRISTA
Tajemství Svatých grálů
Kdy: od středy 05.01.2022 až do začátku léta 2022 ♥, přesný termín bude
upřesněn v průběhu akce dle požadavků účastníků i vesmíru ;)

Kde:

v pohodlí tvého domova
Kdy: v online čase jako společné setkání nebo v případě,
že společně vyhlášený termín nestihneš, můžeš si záznam přenosu poslechnout
během 7 dní po skončení online přenosu.
Putování po Svatých grálech je rozšířením základní energetické práce s Ježíšem.
Ve 12 Svatých grálech se skrývá celé dědictví Boha ukryté na Zemi. Je to největší
pokladnice energetického dědictví, kterou máme na Zemi k dispozici.

Během několika týdenního setkávání se seznámíme s vibracemi všech
12 Svatých grálů a budeme mít tu čest pracovat s jejich vibracemi.
Budeme rozvíjet své schopnosti pramenící z Bílého kněžství
a sem tam se dozvíme další zajímavosti z pozemského života Ježíše.
Práce se Svatými grály je cestou do tvého nitra.
Je to vysoce energetický proces, který se projeví ve tvém vnímání sebe i světa kolem
tebe. Změní se tvé vyzařování, rozšíří tvá aura, zesílí tvé schopnosti.
Staneš se zářivou chodící pochodní, která ví, kým je.
Nic nebude jako dřív a ty se oddáš své vlastní důvěře v sebe.
Budeš objevovat svět nově, novými vjemy,
novým úhlem pohledu.
Budeme pracovat v oživení dědictví Boha,
které Země tak dlouhou dobu duality ukrývala
právě pro tento věk.
Ucítíš hrdost sám vůči sobě a za každý svůj krok vpřed.
Čeká tě nádherná cesta, kterou si bude tvé nitro dlouho pamatovat
a z jejíchž vzpomínek budeš pak čerpat po mnoho dalších let.
Po zahájení semináře dne 05.01.2022 bude naše společné setkávání pokračovat
v týdenních intervalech. Začátek online vysílání bude upřesněn – pravděpodobný
začátek ve 20:00, záznam pro ty, co nestihnou či nemohou být online
bude k dispozici po dobu následujících 7 dní tj. do dalšího online vysílání.
Celý projekt je vysoce energetický a channelingy tě budou nést na křídlech lásky.
Na začátku každého přenosu se všichni energeticky naladíme na společně strávený čas,
uvědomíme si proběhlé změny a poté se již ponoříme do vibrací, které nám kdysi byli
tak niterně známé. Budeme putovat po našich oživlých vzpomínkách skutečnosti.
Doba našeho setkání bude vždy cca + - 1 hodina.

Doba trvání workshopu se nedá v současnosti odhadnout a proto platí následující:
Každé jednotlivé setkání = 499 Kč (20,50 Euro).
Setkání budou účtována měsíčně předem na počet plánovaných přenosů.
Kdykoli po dokončení měsíce můžeš svou účast na akci ukončit
a dalšího měsíce se již nezúčastnit.
Na měsíc leden 2022 jsou plánovány celkem 4 přenosy (05.01., 12.01,, 19.01.,
26.01.2022. = vždy středa online nebo poslech 7 dní po skončení online přenosu)
a celková částka bude 1996 Kč (82 Euro).
Na měsíc únor 2022 jsou plánovány celkem 4 přenosy
a celková částka bude 1996 Kč (82 Euro).
Na měsíc březen 2022 je plánováno celkem 5 přenosů,
tzn. celková částka bude 2495 Kč (102,5 Euro).
Tento seminář nemá zatím přesný datum ukončení,
společné putování bude trvat nejméně 3 měsíce a v případě zájmu zúčastněných
se může protáhnout.
Akce začíná ve středu 05.01.2022.
Jak to bude probíhat? Před zahájením obdržíš ještě informační email.
Online přenos bude probíhat přes online konferenci.
Bude fungovat z jakéhokoli zařízení tzn. z počítače i z mobilního telefonu.

Předpoklady účasti? Absolvent Cesty s Ježíšem 2020 zakončené iniciací do bílého
kněžství nebo absolvent zkrácené Cesty s Ježíšem – aneb jak to všechno začalo
s ukončením v prosinci 2021 

Jak se přihlásit? Čti

prosím pozorně!

Přihlášku prosím zašli emailem na info@zemeandelu.cz
V přihlášce uveď své jméno a příjmení.
Přihlášení je možné pouze do 04.01.2021!!!

„Země prošla v minulosti různými časovými etapami. V každé z nich se uchoval nějaký střípek
dědictví „Boha“, který tehdy avataři a poslové světla na Zemi zanechali. Z prapůvodní síly
Lemurie jsou to například křišťálová města, z dob Avalonu meč Excalibur. Práce Ježíše
spočívala v tom, aby se tyto zapečetěné energie znovu odpečetily a začaly svojí silou působit
pro dobro planety i všech jejích obyvatel a říší. Ježíš tak vytvořil na Zemi 12 svatých grálů, do
kterých uložil energie celého dědictví „Boha“. Vše, co za celý život na Zemi posbíral. Jakmile
se tyto grály začaly ve své síle probouzet k životu, byl tím zahájen vzestup, který nyní probíhá.
Probíhá období, které naváže na prvotní sílu světla, jenž nesla Lady Gaia ještě před tím, než
ji zasáhla dualita. Cyklus se dokončuje.“
Channeling Sanat Kumara

Těším se na společné zážitky světla, na řadu tvých velkých i malých iniciací,
tvoje rozvzpomínání si a zářivé srdce. ♥
S láskou a úctou ke tvému světlu

Marketa Selinijana
www.zemeandelu.cz

