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Moc poprzednich żyć i Dary przodków

Witam serdecznie i ogłaszam warsztat o niesamowitej tematyce.

 Tym razem powędrujemy w nasze poprzednie wcielenia i

odkryjemy dary, które każdy z nas otrzymał od swoich przodków.

 Dzieci bardzo często spontanicznie pamiętają swoje poprzednie

wcielenia. Nagle mówią rodzicom „mamo, kiedy ja byłem duży, też

miałem taki samochód!”.

KIEDY: 14-17.10
GDZIE: SIÓDMY LAS

INWESTYCJA: 
1250ZŁ / WARSZTAT
+ 
250ZŁ/DOBA

Rodzice z wielkimi ze zdziwienia oczami natychmiast korygują dzieci mówiąc: nigdy nie byłeś duży!

Dopiero będziesz.

 ... ale dzieci wiedzą swoje. Pamięć o poprzednim wcieleniu zanika ok. 3-6 roku życia. Inaczej jest z

ludźmi dorosłymi. Owe „kartki/obrazy z poprzedniego życia” pojawiają się nagle, w najmniej

spodziewanych momentach. Czasami są to zadziwiające sny, a czasami znamienne uczucie. Pierwszy

raz w nieznanym mieście... I nagle ta niesłychana myśl: przecież ja już tu kiedyś byłam/byłem, znam

to miejsce, znam tę uliczkę, tam za rogiem jest sklep, a potem park… Mamy w naszym wewnętrznym

archiwum bardzo dużo zapamiętanych obrazów z poprzednich żyć.

Czemu służy "przypominanie" poprzednich żyć?

 Pamiętamy najczęściej te wcielenia, które w jakiś istotny sposób wpływają na nasze obecnie życie.

Często trudno jest zrozumieć skąd i dlaczego pewne zjawiska i zdarzenia występują w naszym życiu

a odpowiedź może znajdować się w głęboko zakorzenionych doświadczeniach z poprzednich żyć

albo wzorcach przodków. 



Niezależnie czy źródło wzorca zakodowanej pamięci leży w poprzednim życiu, czy zapisie przodków,

zawsze moment uświadomienia sobie źródła doświadczeń staje się momentem "uzdrowienia".

Zaczynamy rozumieć skąd pochodzi problem i świadomie podejmujemy decyzję o "opuszczeniu

utrwalonego matrixa".

Jest to jedna z ciekawszych i tajemniczych metod uzdrawiania i wprowadzania zmian.

Pamiętajmy, że proces "odkrywania poprzednich żyć" cudownie wspomaga procesy transformacji,

otwiera na zrozumienie siebie, odnalezienie przyczyn i korelacji naszych przeżyć i doświadczeń

życiowych.

Jest to wspaniała droga do poukładania pewnych rozrzuconych puzzli naszych losów i zrozumienia

przyczyny i skutków doświadczeń z pewnego obszaru. Niezwykle pomocna metoda w uzdrawianiu i

"rozpuszczaniu" powtarzających się zdarzeń.

Poszukamy nie tylko informacji o tym kim byliśmy, ale też postaramy się ustalić kim dla was

była/jest osoba z którą łączy was ważna relacja. Wybierzcie o kogo pragniecie zapytać.

 Jeśli chcecie to ustalić, proszę o przygotowanie dokładnej daty urodzenia tej osoby.

Odkryjemy dary jakie otrzymaliście w drodze samorozwoju na to życie i postaramy się odpowiedzieć

na wiele pytań dotyczących osobistego przeznaczenia.

Będzie to mistyczna podróż do innych światów i rozmowa z Przodkami .... aby pomogli Tobie

odzyskać MOC.

Na warsztat zabieramy ze sobą:

–Blok rysunkowy

–Notatnik i długopis

–Apaszkę do zawiązania oczu

–Kredki świecowe lub pastelowe

–Wygodny strój nie krępujący ruchów

Inwestycja:  1250zł / warsztat + 250zł/doba


