Milí přátelé,
srdečně Vás zvu na seminář vedený v energiích
skutečnosti, plný léčivých energií a odvahy podívat se do
svého vlastního nitra, na téma,

Uzdrav svého vnitřního
muže,
který se uskuteční dne 9. 6. 2019 ( neděle )
na adrese: PROSTĚJOV, Nerudova 45, Země Andělů
Začátek: 10.00 hod
Předpokládaný konec: cca 15 hod
Cena semináře: 50,- Euro / 1300 Kč
Seminář, kterým Vás provedu, je určen pro ženy i muže, neboť součástí každého z nás je naše vnitřní rodina
duše, která se skládá z muže, ženy a dítěte. Vnitřní muž je součástí nejen mužů, ale i žen a hraje stejně
významnou roli u obou pohlaví. Harmonie vnitřního muže je důležitá pro zdravé fungování mužské energie
v těle člověka. Tato energie je silná, pevná a jemná zároveň. Nese odvahu a schopnost moudrého rozhodnutí,
dokáže transformovat ,,zlé“ a vytvářet prostor pro příchod ženské energie a jejich vzájemné vyrovnání. Nese
se sebou veliké poslání a tím je vytvoření cesty pro pozvednutí vibrace ženy Bohyně. Tímto pracuje pro Lady
Gaia a provází ji jejím osobním vzestupem.
Mužská síla byla v minulosti a častokráte i nyní, vnímána jako bojovná, agresivní, egoistická, vládnoucí a
určující, nepoddajná a tvrdá. Přitom pokud je mužská síla očištěna od vlivů duality a pozvednuta na
ušlechtilou a velice cennou energii Skutečnosti, kterou ve své podstatě je, je velice jemná, ale přitom stále
silná, ochraňující a pevná. Pokud ji navrátíme její původní vibraci a sílu, dovede pak odemknout zamčená
centra těla a proniknout do míst, která se před mužskou silou duality uzamkla a zavřela. Jsou to velmi důležité
portály pro rozšíření jemnohmotných těl člověka a zesílení přijímání světla.
Mužská síla může být také díky dualitě a zkušenostem v ní záměrně spoutána, ať již ji spoutal člověk sám a
nebo někdo jiný, může být zneužita, zlomena strachem, může nést traumata z hluboké duality a stejně tak
může být vnitřní muž posedlý vnitřní silou duality, tedy vše ovládat a všemu vládnout.
Tento den tedy věnujeme svému vnitřnímu muži a mužské síle tak, aby bylo uzdraveno, vyléčeno,
obnoveno, propuštěno, zharmonizováno vše, co je připraveno se uzdravit a vyléčit. Prožijete léčení a
uzdravení vnitřního muže a mužské síly uvnitř sebe sama. Budou léčena mnohá zranění, traumata,
rozpouštěny blokády. S Vašim dovolením dojde k hlubokému léčení tohoto atributu v nás se vším, co
k němu náleží, tak, aby Váš vnitřní muž mohl opět povstat v síle, kráse a jemnosti své energie, která mu
náleží.
Celý seminář opět probíhá v energiích skutečnosti do hloubky a šířky, jak si Vy sami dovolíte, pro Vaše
nejvyšší dobro, jak je pro Vás bezpečné. Energie je vždy aktuální v daný okamžik a dle složení skupiny. Je
praktický, tak aby pomáhal rozvíjet Vaše schopnosti a Vaši důvěru v sebe sama a pomáhal Vám, aby se vnitřní
muž stal opět Vaší harmonickou a svobodnou součástí s energií mužské síly, která mu ve Skutečnosti náleží.
Jako vždy je tu prostor pro Vaše dotazy. ☺
Součástí jsou silné energetické meditace.
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Přihlásit se můžete emailem na Myroel@seznam.cz
Počet míst omezen.
Nutno uhradit zálohu na seminář ve výši 500,- Kč/ 20 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, svačinu a dobrou náladu. ☺

Těším se na viděnou a společnou práci s Vámi všemi, která nás opět zavede do našeho nitra, aby
umožnila zázrak v životě každého z nás.
S láskou a úctou k Vaší odvaze a jedinečnosti
Zlata Myroel Saniejaa
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