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Shamballa 1024

Shamballa1024 je multidimenzionálny energetický liečebný systém, ktorý sa používa na harmonizáciu

Naladenie na energiu Shambally1024 nám pomáha lepšie prežívať život TU a TERAZ. Spája nás so

V každom prípade sa jedná o zlúčenie troch typov energií:
• Univerzálna životná energie (reiki)
• Já som Božia prítomnosť
• Energia Nanebovzatých Majstrov

Shamballa1024 pomáha udržovať vyššie vibrácie jednotlivcov i planéty Zeme. Otvorením sa energii Sh

Pri Shamballe1024 sa nepoužívajú pozície rúk ako pri energii Reiki. Kdekoľvek na tele priložíme ruky, e

Symboly Shambally 1024 kmitajú v 5 D a môžu vyliečiť skoro všetky choroby / okrem vážnych karmick

Pokiaľ sa jedná

o karmické záležitosti urýchľuje a zjemňuje proces karmy.
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Pre koho je Shamballa 1024 určená?

Myslím si, že každý, kto v srdci sa rozhodne pre prácu s energiou Shambally je už pripravený prijať tú

Systém Shamballa 1024 obsahuje

1024

Systém liečenia Shamballou sa vyučuje ako komplexný systém liečenia v štyroch stupňoch:

Prvý stupeň

-

Obsahuje prvých 256 symbolov

-

Odstraňuje najhrubšie energetické bloky z energetického systému tela

-

Umožňuje liečiť lokálne ako seba tak aj ostatných
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Druhý stupeň

-

Obsahuje ďalších 256 symbolov

-

Umožňuje pracovať na diaľku

-

Prichádza silnejšie napojenie sa na Shamballu

-

Schopnosť čistiť priestor od negatívnych energií

-

Schopnosť zjemniť, ozdravovať určité životné situácie

Tretí stupeň

-

Pridáva ďalších 256 symbolov

-

Odkríva zatiaľ nevyužité schopnosti zasväteného / hlavne sa zvyšuje intuícia /
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-

Odkríva podľa vibrácie zasväteného jeho vlastnú inkarnáciu

-

Umožňuje aktívnu spoluprácu s archanjelom Metatronom

Štvrtý stupeň

-

Ste schopný učiť a nalaďovať ostatných do energie Shambally1024

-

Pridáva ďalších 256 symbolov

-

Aktívna spolupráca s nanebovzatými majstrami, archanjelmi, s vyšším Ja.

-

Aktívna práca s fialovým plameňom od majstra Saint Germaina

(Majstrovský)
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Viac o využití na liečenie pozri:

-

TU -

Zasvätenia:

Od 1.1.2013 všetky 4 stupne naraz robím
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-

Zasvätenie do všetkých stupňov naraz predávam absolventom Reiki 2.

.

Cena kurzu:

/ cena platí v BA, a

Cena za všetky stupne spolu:

130 €

Možnosť absolvovať diaľkovo, manuá

l + certifikát na em
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Vyššie stupňe:

Shamballa 2002 - výrazná zľava pre absolventov kurzu

Shamballa 3110 - výrazná zľava pre abolsventov kurzu
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Možnosť absolvovania kurzu aj večerne cez pracovné dni.

Možnosť absolvovania kurzu aj cez skype s kamerou ako osobný kurz. /

osobné kurzy robím

Absolvovanie kurzu aj cez skype s kamerou s menšou skupinkou záujemcov: 3/ -treba
5 členov
sa dohodnú

Cena kurzu zahŕňa:

školné, osvedčenie

Novinkou ku kurzom a seminárom je, že sa treba vždy prihlásiť dopredu ( najneskôr 7 dní pred termín

Ak vám termín nevyhovuje, môžete sa prihlásiť mailom, alebo telefonicky na osobné kurzy, semináre (
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mobil: 0903604697

( nie SMS )

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu ma prosím kontaktujte cez

mail:
gaia@gmail.com

janbalint.

mobil: 0903 604 697

12.00 Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
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Shamballa1024 je multidimenzionálny energetický liečebný systém, ktorý sa používa na harmonizáciu

Naladenie na energiu Shambally1024 nám pomáha lepšie prežívať život TU a TERAZ. Spája nás so

V každom prípade sa jedná o zlúčenie troch typov energií:
• Univerzálna životná energie (reiki)
• Já som Božia prítomnosť
• Energia Nanebovzatých Majstrov

Shamballa1024 pomáha udržovať vyššie vibrácie jednotlivcov i planéty Zeme. Otvorením sa energie Sh

Pri Shamballe1024 sa nepoužívajú pozície rúk ako pri energii Reiki. Kdekoľvek na tele priložíme ruky, e

Symboly Shambally 1024 kmitajú v 5 D a môžu vyliečiť skoro všetky choroby / okrem vážnych karmick

Pokiaľ sa jedná

o karmické záležitosti urýchľuje a zjemňuje proces karmy.
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Pre koho je Shamballa 1024 určená?

Myslím si, že každý, kto v srdci sa rozhodne pre prácu s energiou Shambally je už pripravený prijať tú

Systém Shamballa 1024 obsahuje

1024

Systém liečenia Shamballou sa vyučuje ako komplexný systém liečenia v štyroch stupňoch:

Prvý stupeň

-

Obsahuje prvých 256 symbolov

-

Odstraňuje najhrubšie energetické bloky z energetického systému tela

-

Umožňuje liečiť lokálne ako seba tak aj ostatných

Druhý stupeň

-

Obsahuje ďalších 256 symbolov
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-

Umožňuje pracovať na diaľku

-

Prichádza silnejšie napojenie sa na Shamballu

-

Schopnosť čistiť priestor

-

Schopnosť zjemniť, ozdravovať určité životné situácie

Tretí stupeň

-

Pridáva ďalších 256 symbolov

-

Odkríva zatiaľ nevyužité schopnosti zasväteného / hlavne sa zvyšuje intuícia /

-

Odkríva podľa vibrácie zasväteného jeho vlastnú inkarnáciu

-

Umožňuje aktívnu spoluprácu s archanjelom Metatronom , Michaelom

Štvrtý stupeň

(Majstrovský)

13 / 16

Shamballa 1024

-

Ste schopný učiť a nalaďovať ostatných do energie Shambally1024

-

Pridáva ďalších 256 symbolov – všetky sú umiestnené cez vaše tretie oko do vašej aury

-

Máte možnosť aktívnej spolupráce s nanebovzatými majstrami, všetkými archanjelmi, s vašim

-

Využite možnosť aktívnej práce s fialovým plameňom od nanebovzatého majstra Saint Germa

Viac o využití na liečenie pozri:
-

- TU

Zasvätenia:

nie je podmie

-

1. a 2. stupeň odporúčam /

-

3. stupeň odporúčam pre absolventov Reiki 2 stupeň. Samozrejme každý človek vo svojom srd

-

4. stupeň odporúčam Reiki – Majstrom, učiteľom. Samozrejme v dnešnej dobe, kedy transform
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-

Kurz ako aj zasvätenie 1. a 2. stupňa robím v jeden deň naraz.

-

Kurz ako aj zasvätenie 3. a 4. stupňa robím tak tiež v jeden deň naraz

-

Zasvätenie do všetkých stupňov naraz predávam absolventom Reiki 2. stupňa, Reiki Majstrom

Čas: 09.30 - 13.00 hod. 1. + 2. stupeň

13.30 - 17.00 hod. 3. + 4. stupeň

Cena kurzu:

-

1. + 2. stupeň naraz - 50 €

-

3. + 4. stupeň naraz – 80 €

-

Všetky stupne naraz – 130 €

- Možnosť absolvovania diaľkovo, manuál na email, certifikát poštou.
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