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 SVOU VNITŘNÍ
ŽENU,
který se uskuteční dne 27. 4. 2019 ( sobota)
na adrese: BRATISLAVA, Areál ROZADOL Trenčianska 56/B
(1. poschodí)
Začátek: 13.00 hod
Předpokládaný konec: cca 18 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 žena je součástí nejen žen, ale i mužů a hraje stejně
významnou roli u obou pohlaví. Síla vnitřní ženy byla v dualitě po stovky let velmi silně potlačována a byly tu
silné snahy o její úplné potlačení až zničení. Žena se měla často stát pouhým nástrojem ovládaným mužskou
silou. Naštěstí ženská síla zůstala na Zemi zachována, a to právě prostřednictvím vnitřního atributu ženy
v každém z nás.
Velmi mnoho zranění a bolestí vnitřní ženy se proto často odráží z dávno odžité minulosti a tehdejších
zkušeností až do našeho současného života a fyzického těla. Ženská síla je tak mnohdy zablokována a není ji
umožněno harmonicky plynout a působit. Naše vnitřní žena v sobě nese mnohé křivky a zranění, která pak
blokují právě tok této energie, což blokuje průchod energií v aktuálním fyzickém těle člověka. Nejen tedy
ženy, ale i muži nesou v sobě uvnitř své vnitřní ženy mnoho křivd a potlačených traumat z odmítání nebo
potlačování ženské síly. A toto vše bude našim tématem tohoto dne. Léčení a uzdravení vnitřní ženy a
ženské síly v nás. Budou léčena mnohá zranění, traumata, rozpouštěny blokády. Dojde k harmonizaci,
léčení, uvolnění, zesílení intuice a moudrosti. Dojde k hlubokému léčení tohoto atributu v nás se vším, co
k němu náleží, tak, aby naše vnitřní žena mohla opět povstat v síle a kráse, která ji náleží.
Celý seminář opět probíhá v energiích skutečnosti do hloubky a šířky, jak si Vy sami dovolíte a 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 žena stala opět Vaší
harmonickou a svobodnou součástí. Jako vždy je tu prostor pro Vaše dotazy. ☺
Součástí jsou silné energetické meditace.
Přihlásit se můžete emailem na Myroel@seznam.cz
Počet míst omezen.
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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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