Srde n Vás zvu na informa ní i zážitkový seminá

Seznámení se spiritualitou
vedený Marketou Selinijana
sobota 04.05.2019 v dob 10:00 – cca 15:00
Seminá se uskute ní v Relaxa ním centru Zem and l ,
Nerudova 45, Prost jov, www.zemeandelu.cz

Seminá je pouze za áte níky a pro tápající v oblasti spirituality,
nikoli pro sb ratele kurz nebo ty, co se umí v oblasti spirituality orientovat.

Pro tento seminá ?
Mnoho lidí by ráno nastoupilo cestu svého vlastního poznání a neví, jak se
v nep eberné nabídce vyznat, kudy se vydat, jak rozpoznat e své intuice a e
ega, nevyznají se v základních pojmech, ned v ují i mají špatnou zkušenost,
ale cítí touhu poznat sám sebe blíž a neví jak.
Máte v hlav spoustu spirituálních otázek, na které nacházíte r znorodé odpov di v knihách,
na internetu, z r zných zdroj a nedokáže se v tom vyznat?
Nebo máte otázky, na které se neodvažujete nikoho zeptat?
Cítíte, že vám v život n co uniká a nevíte co?
Vnímáte, že se s vámi n co d je, ale neumíte si to vysv tlit?
Stávají se vám r zné situace, které se nedají vysv tlit rozumem?

Na za átku cesty je p irozené, že má lov k otázky. Budu tu pro vás,
abych Vám na n p edala odpov di ze svých vlastních zkušeností.
www.zemeandelu.cz

www.arantia.cz

Na seminá i se dozvíte:
vysv tlíme si základní spirituální pojmy a nabídnu vám možnost, jak je
srdcem chápat
nau íte se používat ve spiritualit zdravý rozum, poznáte rozdíl mezi
egem, spirituální pýchou a intuicí
vyzkoušíte si, jak lze vnímat energii, a že i vy ji cítíte
vysv tlíme si, jak poznáte, že s vámi n kdo skrze spiritualitu manipuluje
proniknete do taj energie kolem vás a zjistíte, že vše dává smysl
objasníme si možnosti r zných cest, které vedou ke stejnému cíli - aneb v
jednoduchosti jde vše mnohem snáz
zjistíte, že vaše vnímání nepochází nap . z psychické poruchy, ale jen se
p ed vámi otevírá jiný sv t
Krom teoretické ásti, praktické ásti a zodpovídání vašich dotaz
zažijete také jeden channeling sv telné bytosti, kdy budete mít možnost
vnímat energie sv tla.
Co s sebou: dobrou náladu, pohodlné sv tlé oble ení, p ez vky a sva inu
Cena seminá e: 999,- K (39,99 Euro)
Po et ú astník omezen. P ihlaste se prosím v as.
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.

www.zemeandelu.cz

www.arantia.cz

