UZDRAWIANIE PRZESZŁYCH TRAUM- POKONANIE STRACHU
Na kursie tym skupimy się na uzdrawianiu strachu z przeszłości, który tak
często niszczy nam życie osobiste i społeczne. Jest jedno absolutne prawo
życia i brzmi ono, że strach musi zostać uzdrowiony i rozpuszczony, zanim
Miłość będzie mogła być doświadczona. Tylko Miłość może uzdrowić i
przywrócić zdrowie i dobrostan, dlatego pokonanie lęku z przeszłości jest
absolutnie istotne, aby żyć szczęśliwe i spełnione życie.
Popatrzymy na strach w naszym życiu, jak kontroluje on życie ludzi. Jak
strach może zamanifestować się w oczywisty sposób lub też jak może być
trudny do dostrzeżenia i opanowania. Jak może zniszczyć relacje ,
szczególnie gdy stwarza napięcie, blokując miłość i emocje, przynosząc w
zamian emocje negatywne i nieharmonijne.
Poznamy, jak Przewodnicy Duchowi mogą pomóc nam w relacjach i w
kwestiach strachu. Jak się z nimi łączyć poprzez intuicję. Jak sobie radzić ze
strachem w relacjach.
Jak Esencje Morskie, Wielorybów i Delfinów uzdrawiają i jak zajmują się
strachem z poprzednich wcieleń.
Przyglądniemy się poszczególnym esencjom, które usuwają strach i
popatrzymy, jak działają oraz na jakie sytuacje najlepiej oddziałują. Strach to
energia Ciemnej Strony i w ogóle nie istnieje na Płaszczyznach Boskich,
zatem rozpuszczenie strachu automatycznie wpuszcza energię Miłości, ale
one dwie nie mogą być w tym samym miejscu w tym samym czasie.
Popatrzymy, jak możemy użyć Esencji i Eliksirów Bogiń jako samodzielnych,
lub też w połączeniu z innymi praktykami, by zastąpić strach Miłością i

Uzdrowieniem. Możemy je łączyć z Uzdrawianiem Dźwiękiem, pracą z
ciałem, medytacją, Reiki i doradztwem psychologicznym. Zobaczymy, jak
Esencje przyspieszają i poprawiają jakąkolwiek inną formę terapii.
Zobaczymy, jak pokonanie strachu otwiera nasz potencjał uzdrawiania.

Kurs KOMUNIKACJA Z DUCHEM
To nowy kurs, którego celem jest pomoc ludziom, którzy chcieliby
przewodnictwa i wiedzy na temat tego, jak pracować ze światem Duchów w relacji
z Esencjami, eliksirami i uzdrawianiem.
Wszyscy jesteśmy Duchem- to jedyna uniwersalna rzeczywistość, zatem
Komunikacja Duchowa jest jak rozmawianie ze sobą nawzajem tu, na tej ziemi, ale
używając nowych zmysłów, nowych technik i nowych parametrów. Łączymy się
poprzez wymiary, zatem musimy ustanowić odpowiednie reguły postępowania z
tymi, z którymi się komunikujemy w Świecie Ducha- innymi słowami, właściwe
techniki i zrozumienie, tak, abyśmy byli bezpieczni i pewni tych kontaktów, ich
autentyczności i naszego dobrostanu.
Zrobimy przegląd Świata Duchowego, zobaczymy połączenia i strukturę
Boskich Poziomów i ich relacji z Poziomami Kreacji. Popatrzymy na Cykl
Inkarnacyjny i jak został stworzony, by umożliwiać Rozwój Duszy oraz jak
Komunikacja z Duchem jest integralną częścią tego rozwoju. Nasze umiejętności w
tej dziedzinie w dużej części zależą od naszej Woli i od tego, jak bardzo
zharmonizujemy ją z Boską Wolą w miłości i służbie.
Popatrzymy na niektóre narzędzia Duchowej Komunikacji, takie jak
wahadło, telepatia i kinezjologia. Jasnowidzenie, jasnosłyszenie itp. są
szczególnymi darami, wręczonymi ludziom w poszczególnych fazach ich podróży
w rozwoju Duszy, ale ich rozwój można dalej wspomóc przy użyciu Esencji i
Eliksirów.

MOTYLE I ANIOŁY- NOWY KURS NA NOWE CZAS
Na kursie tym zgłębimy niezwykła zależność między Motylami a Aniołami.
Zgłębimy energie i powiązania między Motylami-Aniołami Serafinami- Aniołami
Cherubinami- Delfinami i Wielorybami. Będzie to podróż do Światła i Muzyki z
Aniołami Cherubimami i Serafimami i ich wybranymi do współpracy motylami.
Udaj się w tę podróż na Boskie Plany.
Każdy uczestnik otrzyma specjalnie esencję, stworzona tylko dla niego krok po
kroku w ciągu całego dnia eksplorowania energii Niebiańskich schodzących na
Ziemię. Esencję te zabierze ze sobą do domu.

ELIKSIRY BOGIŃ
Eliksiry zostały zainicjowane przez Boginie Boskich Planów, jako dar
dla całej ludzkości, by pomóc nam przejśc przez obecny czas pełen wyzwańwspieraja nas swoja miłością i opieką. Po raz pierwszy Moc Miłości powstaje
poperzez żeńskie elementy życia, z pomocą energii Niebiańskich, gdy łączą
się z i podnosza wibracje energii Ziemi. Niebo dosłownie schodzi na Ziemię
by transformować nas spowrotem w kierunku naszego Nebiańskiego Domu I
Boskiego Stanu Istnienia!
To będzie jedno z najbardziej fascyujących wydarzeń kiedykolwiek, a
aby je wspierać, nasze Żeńskie Boginie dzielą się z nami swoimi energiami
wraz z Aniołami, Delfinami I Wielorybami, Kamieniami Szlachetnymi I
Kwiatami, oraz z naszymi przyjaciółmi- stworzeniami morskimi I motylami.

