On-line bloky
TVÉ PROBUZENÍ
intenzivní kurz probuzení
v pohodlí tvého domova

01.10.2019– 23.11.2019

Na konci stojí niterné poznání tvého Božského sv tla na Zemi a p ijmutí sám sebe jako ást
celku. K tomu je t eba 9 aspekt tvé duše, které se sjednotí a splynou s tvým Vysokým Já.
Probuzení je v domý stav Bytí. Je to cesta pochopení sám sebe a um ní zmistrovat sv j život.
V tšina lidí má trvale propojeny 3 – 4 aspekty a na své cest je opakovan provází vlastní
omezení. Když nap íklad není tv j aspekt duše trvale napojen na aspekt schopností, pak po
každém lé ivém ošet ení pochybuješ o svých silných lé ivých schopnostech. Tento proces
probuzení oba tyto aspekty trvale propojí a ty pak již budeš žít s v domím toho, že jsi dobrý
lé itel.
Pokud máš sklon ke smutku, zlosti nebo depresím je to znamení toho, že není v rovnováze
tv j mužský a ženský aspekt. Možná žiješ víc svými mužskými energiemi, analyzuješ a jsi
cílev domý, ale neumíš si p ipustit pocity. Pocity pro tebe p edstavují slabost. Nebo rad ji
žiješ svými ženskými energiemi a emocemi a to pln blokuje tvé tv r í stránky osobnosti.
Tato nerovnováha zp sobuje to, že nejsi š astný. Když se mužský a ženský aspekt vyrovnají,
pak opustíš sv j smutek a mužské a ženské energie se postupn sladí.
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Aby lov k mohl vystoupit z chaosu, který si sám vytvo il a mohl vést plnohodnotný život,
je d ležité, aby porozum l n kolika v cem:
Tvá duše se kdysi rozhodla prožít dualitu a cílen se vydala cestou zapomn ní.
Následovaly zkušenosti, dobré, i ty mén dobré,
až jsi nyní op t p ipraven rozvzpomenout si
a ud lat krok ze své dosavadní reality sm rem ke skute nosti
– vnímat se, p ijmout se a žít jako spirituální bytost.
Probuzení lov ka je rozd leno na n kolik fází.
Na konci tvé základní cesty probuzení je navzájem propojeno 9 aspekt .
N které z nich jsou již nyní probuzeny, n které z nich jsou v nerovnováze, n které z nich
nejsou napojeny nebo ješt spí. Základní cesta probuzení, o které nyní hovo ím, je rozd lena
do n kolika týdn , kde se setkáváš s 10 r znými tématy. A pokud n které téma s tvým
životem rezonuje, na konci cesty zjistíš, že se rezonance vy ešila. Tvé sv telné t lo se také
rozší í k mí e, která je k probuzení nutná. Hloubka práce je uzp sobena aktuálním
vibracím Lady Gaia a budeš pr b žn dostávat informace o Lady Gaia a o probíhajícím
procesu vzestupu.
Po seminá i se bude energie probuzení kousek po kousku dále rozpínat do tvých aspekt , tak
jak to dovolíš a jsi p ipraven a tvé myšlenky / rozhodnutí / slova budou nabita vyššími
energiemi. Vy eší se partnerství a p átelství, která nebyla založena na isté lásce, vzniknou
nové vztahy, nové projekty. Stále více se budeš rozhodovat sám za sebe. Jsi probuzen! Díky
probuzení budeš moci ídit sv j život a pokro it ve své spiritualit , budeš mít otev ené
dve e ke svému poslání zde na Zemi.
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Duchovní sv t ud lá pro tvé probuzení vše, co bude v jeho silách, nabídne ti všechny
možnosti, aby jsi se dokázal probudit, poznat sám sebe a tyto jedine né okamžiky
procítil. A také se vynasnaží, aby se toto probuzení udrželo, odložil jsi pochybnosti o sob , o
svých innostech, o svém život … p esto o svém probuzení rozhoduješ jen ty sám.
asto se také stává, že když se n kdo probudí, je obtížné si toto probuzení udržet v b žném
dni duality. Toto probuzení tedy nemusí být trvalé a energie kolísá. Tímto seminá em se
p edejte kolísání energie a stabilizuje se energie probuzení. Aspekty jsou probuzeny na trvalo.
Tak, jak tomu bylo kdysi v dávné minulosti, p i tvém p íchodu do duality.
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Probuzení nese uv dom ní o tom, kdo skute n jsi,
avšak nejen uv dom ní, ale i to, abys cítil to, kým jsi.
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P edpoklady k p ihlášení se na seminá – ti prosím pozorn :
1, základním p edpokladem je to, že znáš své jméno p vodu. Obsahuje tv j matrix, vše, co t
tvo í, všechno, kým ve skute nosti jsi, tvé schopnosti, tv j charakter stejn tak jako energii
probuzení. V p ípad , že své jméno p vodu neznáš, lze jej objednat p i p ihlášení na seminá ,
jméno bude pot eba od 4. kroku. Pro ú ast na tomto kurzu není nutné být zasv cen do svého
jména p vodu a znát jeho rozbor. Pln ti posta í znát své jméno, které t od za átku všech
inkarnací tvo í.
2, p edpokladem je tv j istý úmysl a vnímání vnit ního volání / oslovení své duše.
3, p edpokladem je, že si každý den v pr b hu seminá e najdeš chvíli sám na sebe a provedeš
cvi ení, která jsou sou ástí domácí práce. Tato cvi ení zaberou od cca 10 minut do cca 30
minut denn – dle tvých možností.
4, p edpokladem je tvé v domí toho, že probuzení je individuální proces, který lze s pomocí
duchovního sv ta energeticky podpo it, nelze si jej však vynutit. Dostáváš nástroj, který vede
k probuzení a záleží pouze na tob , zda naplno využiješ možností, které ti budou nabídnuty.

Je mi velkou ctí, že t budu moci v tak významných chvílích tvého života doprovázet.
Je to ástí mého poslání, které mi dali moji kosmi tí rodi e.
Marketa Selinijana
Ú astnil-li ses n kterého z minulých cykl , pak cítíš, že toto Probuzení, a koli je založené
na stejném základu, nese zcela nové, aktuální vibrace a energie. Zem již žije vzestupem a
prochází ním. Již nyní se tvo í potenciál vznikající skupiny, který m žeš vnímat, když se na
tuto práci p edb žn naladíš. I pro m to budou dny plné vibra ních p ekvapení. Navíc
s novými, aktuálními informacemi.
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Energetická vým na za 1. setkání (online p es skype nebo konferen ní hovor
prost ednictvím internetu – bude up esn no p ed za átkem workhopu) v délce
cca 1,5 - 2 hodiny je 1100 K (44 Euro). V p ípad , že setkání v žádném
navrhnutém termínu nestihneš, je možné individuální skype setkání za ástku
1400 K (56 Euro).
Celkový po et setkání: 11
ástku je možné rozd lit na splátky dle tvých finan ních možností.
Setkání se skládá vždy ze dvou silných energetických p enos
zodpovídání dotaz .

+ vysv tlení tématu +

Po ukon ení 11. setkání bude pro ty, co budou chtít v práci na sob pokra ovat,
nástavba v ádu n kolika sezení - podmínky v etn ceny budou up esn ny ke konci
základního cyklu.
On-line setkávání se bude uskute ovat v uvedených termínech,
p ípadn v individuálním termínu s tím,
že záv re né 11. setkání se uskute ní jako osobní setkání v Prost jov
v sobotu dne 23.11.2019
(p i výjime ných vážných osobních d vodech
bude náhradní on-line termín v ned li 24.11.2019)
Zahájení 1. setkání v úterý 01.10.2019 v ase bu 10:00 nebo 20:30
Další d ležité informace k pr b hu kurzu:
Termíny lze st ídat tak, jak ti to vyhovuje. Podle po tu ú astník budou vždy vyhlášeny
minimáln 2 on-line termíny p es internet pro 1 setkání. Tzn. m žeš si tedy vybrat ze 2
termín , kdy dané setkání absolvovat. Záv re né osobní setkání se uskute ní v Prost jov .
Termíny jsou momentáln orienta ní a mohou být uzp sobeny tvé pot eb .
P edpokládané on-line termíny:
1. úterý 01.10.2019

10:00 nebo 20:30

2. pátek 04.10.2019

10:00 nebo 20:30

3. úterý 08.10.2019

10:00 nebo 20:30

4. pátek 11.10.2019

10:00 nebo 20:30

5. pátek 18.10.2019

10:00 nebo 20:30

6. úterý 22.10.2019

08:00 zm na asu nebo 20:30

7. úterý 29.10.2019

10:00 nebo 20:30
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8. úterý 05.11.2019

10:00 nebo 20:30

9. úterý 12.11.2019

10:00 nebo 20:30

10. úterý 19.11.2019

10:00 nebo 20:30

11. Den probuzení - sobota 23.11.2019
13:00
osobn Prost jov
výjime n on-line - ned le 24.11.2019 ( as bude up esn n)

P ihlášení – vypl pouze v p ípad , že o kurzu vážn uvažuješ.
Vypln ní p ihlášky povede k vytvo ení skupinky a up esn ní termín . Budu se všem snažit co
nejvíce vyjít termínov vst íc. P ihlášku vypl a odešli prosím emailem. Lze ji vyplnit
v následujícím souboru Word.
P ihlásit se lze pouze do úterý 24.09.2019 (v etn ). Až budou k dispozici data p ihlášených,
obdržíš emailem p esný rozpis setkání (a skype i konferen ní hovor).

Technické požadavky na kurz:
Optimáln PC s hlasitým odposlechem (tzn. že zvuk slyšíš z notebooku nebo bedýnek
u PC, p ípadn z telefonu a nemáš na uších sluchátka ani telefon u ucha)
Optimáln vysokorychlostní internet (tzn. abys m l nep erušované internetové
p ipojení. Optimáln vedené kabelem a nikoli wifi – ne vždy to je možné. I wifi je
však dosta ující, pokud je dobrý signál.
Kamera není vyžadována.
V p ípad , že bude kurz probíhat p es skype – pak stáhnutí programu skype (zdarma) a
ovládání zapnutí, vypnutí hovoru a p ijetí zprávy.
V p ípad , že bude kurz probíhat p es konferenci se pouze p ipojíš na odkaz, který ti
p edem odešlu a vše pob ží samo. Aplikace je jednoduchá a zvládne ji každý.
V p ípad jakýchkoli otázek ke kurzu jsem ti k dispozici a ráda ti je zodpovím.
Využij prosím emailu: info@zemeandelu.cz
Marketa Selinijana

"Sta se z kukly nádherným motýlem!"
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