
Z olbrzymią przyjemnością przedstawiam unikatowy warsztat

doświadczania Mocy Jednorożców.

Tak, tak! Choć brzmi bajkowo to moc pod którą się kryją jest darem

dla każdego z Nas.

Zapraszam wszystkich z Was, którzy nie mieli jeszcze okazji i tych

którzy chętnie ponownie wezmą udział w tym pełnym radosnych,

twórczych i "miłosnych" działań warsztacie  

Wszyscy znamy warsztaty z Aniołami i ich piękną energię, jednak

niezwykle rzadko udaje się Nam pracować z Mocą

Jednorożców....których zadaniem jest otwieranie, przewodzenie i

uzdrawianie serca...

KIEDY: 12.10
GDZIE: SIÓDMY LAS

INWESTYCJA: 550ZŁ
(WARSZTAT +
WYŻYWIENIE)

Magiczna moc

jednorozców

1 2  P A Ż D Z I E R N I K A

Moc jednorożców jest bliższa człowiekowi i oparta na Mocy Uzdrawiania Serca.

 Każdy z Nas ma swojego unikatowego i jedynego w swoim rodzaju Jednorożca, którego imię pozna

na warsztacie. Praca z jego energią to uzdrawianie życia i przywracanie potencjału przeznaczenia

Duszy.

To jeden z najbardziej magicznych i pełnych radości, twórczych warsztatów.

 Razem wejdziemy w świat intuicyjnego malowania i rysowania.

 Każdy z Was stworzy obraz energetyczny - swoistą matrycę Miłości.

 Wspólnie w oparciu o symbolikę, będziemy Tworzyć kartę ochronną na 2022 rok.

Odkryjemy osobiste przesłania przestrzeni własnego Jednorożca.



Do warsztatu nie są potrzebne żadne wcześniejsze doświadczenia artystyczne. Na tym spotkaniu

przypomnicie sobie, że każdy jest twórcą.

 Kilka dodatkowych słów o Mocy Jednorożców:

Zanim zaprosisz moc Jednorożca do swojego życia i stanie się on osobistym przewodnikiem,

wszechświat obdaruje Cię nową wibracją serca. Stajesz się wtedy „Wybrany” aby delikatnie

poprowadzić Cię do bram wyższych światów. „Pomaga odkryć ukryte wewnętrzne skarby (wybrani

otrzymują wtedy specjalne dary), a następnie pokazuje jak wykorzystać te dary, by służyły one

całej ludzkości, by niosły Miłość i światło na Ziemię.

Jednorożec pomaga wybranym połączyć ich własną moc z mocą kosmiczną, boską, tak by stały się

one jednym.

Moc jednorożca jest bardzo delikatna, subtelna, ale niezwykle silna. Wkracza do naszego życia

łagodnie, cichutko i niepostrzeżenie otwiera drzwi do wewnętrznego potencjału. Ludzie, których

wybrał jednorożec będą odtąd posiadali zdolność do oczyszczania energii. I nawet jeśli będzie to

na pozór przez innych niezauważane, to jednak ich moc czystości, uzdrawiania, oczyszczania z

każdym dniem będzie rosła.

Będą robili to może z pewną nieśmiałością, w cichości, bez rozgłosu, ale z wielką miłością w sercu.

Ich zdolność otwierania boskich portali (może nawet przez nich samych nieuświadomiona), oraz

wewnętrzna czystość i pokora, połączona z mocą jednorożca będą powodowały, iż osoby te

wszędzie gdzie się pojawią, niejako orzeźwiają świat wokół siebie, wlewają weń harmonię. W

pewnym sensie wybrańcy jednorożca sami stają się jak jednorożce.

Wkraczając do naszego życia, jednorożec nawołuje nas do tego, byśmy mu zaufali. Często dzieje

się to przed swego rodzaju duchową „inicjacją”, namaszczeniem. Jednorożec przypomina wtedy o

naszym Źródle, nawołuje do tego, by uwolnić się od karmy, wewnętrznych ciężarów, oporów,

lęków, niepokojów i jakichkolwiek negatywnych energii i nasze JA wypełnia na nowo światłem. To

czas wyciszenia, oczyszczenia, odrodzenia, przemiany.

Pojawiając się jednorożec nie tylko zwiastuje przejście na wyższy poziom, ale pomaga nam się do

niego przygotować, oczyścić, przetransformować. Przywraca nam pierwotną lekkość, uczy nas jak

uchwycić energetyczne wibracje, harmonizować je i wprowadzać na wyższą oktawę.

 Jest strażnikiem bram i przejść do wyższych duchowych sfer. Może je przed nami otwierać, ale też

pilnując, by nie dostało się tam nic nieczystego, również i zamykać. Dlatego jeśli zostaliśmy

wybrani przez jednorożca okażmy radość i wdzięczność. Dbajmy o czystość naszego serca i

urzeczywistniajmy zadanie do jakiego zostaliśmy powołani. Bądźmy harmonią."

( Bafka - Zwierzęta Mocy)



DO ZOBACZENIA NA PROCESIE WIELKICH TRANSFORMACJI <3

Siódmy Las i Agnieszka Kasprzak

Jeśli tylko czujesz, że to Twój temat i czujesz radość czytając te słowa, zapraszam Cię z całego

serca 

Wszystkie informacje niezbędne do zarezerwowania miejsca poniżej.

Zabieramy ze sobą:

- Blok techniczny

 - Nożyczki

 - Linijkę

 - Podobrazie około 30x30 lub 40x40

 - Farby, pędzle, brokat

 - Zeszyt do notatek, długopis.

 - Kredki

Wyśpijcie się, zapiszcie sny pojawiające się przed warsztatem, możliwe, że będą kryły ważne

informacje.

 Wszechświat chce Wam pomóc i z momentem deklaracji wzięcia udziału w warsztacie, zaczną

przychodzić do Was "przypadkowe" zdarzenia. Książka może otworzyć się na stronie z istotną

informacją a znajomy nagle opowie ciekawą historię z życia, którą powinniśmy zapamiętać.

 Pamiętajcie być uważni w tym czasie.

 Czas na zmiany 

Inwestycja: 550zł / warsztat

Czekam na Waszą Magiczną Grupę <3


