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Zovirah

Zovirah je systém energií, ktorý je určený predovšetkým aktívnym majstrom, alebo učiteľom. Rovnako

Tento energetický systém energií nám odovzdali láskyplné

svetelné

Bytosti pracujú

na

Prejavenie všetkých síl, naučenie práce so systémom a usadenie síl ku každému jednotlivému zasväte

Nie je to systém pre tých, ktorí chcú s vývojom ešte počkať. Je slobodným rozhodnutím a prináša pomo
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Zvyšuje hladinu energie a až vyššou hladinou energie sa prebúdzajú programy pre pozitívnejšiu realitu

Všetky symboly sú majstrovské a preto sa s nimi pracuje s úctou.

Prvý stupeň zasvätenia

Otvára možnosti a dokáže vyhľadať a otvoriť aj zasunuté a potlačené zážitky, staré správanie a tiež na

Pomáha pri tvorení pozitívnych myšlienok. Je možné ho použiť na akúkoľvek vzdialenosť. Energia pôs
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Najlepšie je použiť energiu na čistenie Prítomnosti Ja som - liečenie prebehne na všetkých úrovniach,

Spôsobuje dokonalú očistu od magických úkonov a rozpúšťa karmu, ktorá bola spôsobená použitím m

Ochraňuje zasväteného pred účinkami mágie či už starých, alebo nových a pôsobí na čas a priestor.

Čistí a harmonizuje všetky čakry a energetické telá.

Adept po zasvätení a pri práci s prvými dvoma symbolmi má posilnený imunitný systém a systém vôle.

Pri opakovanej práci a meditáciách s prvými dvoma symbolmi, žiak je schopný tvoriť v hmote také účin
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Druhý stupeň zasvätenia

Tento stupeň má dva aspekty - mužský a ženský. Je liečivý pre ľudské bytosti, ale aj pre ostatné. Dok

Symboly harmonizujú a spútavajú sily temnoty, vytvárajú rovnovážne a harmonické stavy.
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Pomocou symbolov je možné zistiť príčiny tzv. kruhu opakovaní a odmietaní stúpať v evolúcii na vyšši

Symboly rozvíjajú

IQ

Čistia

genetický

Spája materskú lásku s tvorivosťou. Do všetkých úkonov a myšlienok je daná aj táto materská sila.

Funguje na aktivizáciu doteraz nepoužívaných mozgových síl, tvorí nové mozgové spoje, posilňuje poz

Je to symbol tvorby v hmote. Sila ktorá prichádza je poskytnutá nekonečnými galaxiami, ktoré spoluutv

Symbol pomáha technickému mysleniu.
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Tretí stupeň zasvätenia

Tento stupeň s božím plánom tvorí v snovej realite, ktorý realitu sna pomáha doviesť do reality hmoty.

Spájajú silu nekonečna so silou prítomného okamihu, totálneho prijatia reality a tvorenia vlastnej sily, v

Pomáha odstraňovať prekážky. Je to zjednotenie, totálne bytie v okamihu uvedomenia seba samého.

Telepatia, mentálne sily sa aktívne realizujú.

Záverečné zasvätenie

Prosperita, zatiaľ završuje celý systém zasvätenia.
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Spája všetky ostatné symboly, pôsobí veľmi ľahko a jemne, zároveň silno, rovnako ako ostatné symbol

Pomáha tvoriť hojnosť. Pokiaľ budete mať chcenie a budete tvoriť v stave tu a teraz a posielať jeho ene

Je symbolom prejavov Boha lásky, milosti a šťastia.
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Moja osobná skúsenosť:

Zasvätenie som cítil veľmi intenzívne. Ťažko sa to opisuje. Pocity boli plné lásky, pochopenia a milost

Možnosť zasvätenia aj pre ne-majstrov

Osobne som sa odhodlal po meditácii, umožniť zasvätenia aj jednotlivcom, ktorí si uvedomujú vlastnú
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Rád by som upozornil na karmické dôsledky takých uchádzačov, ktorí by radi tento systém chceli zne

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predpoklady

:

Počet

zasvätení

Zasvätenia na diaľku.

Možnosť zasvätenia cez skype po dohode.

Možnosť absolvovať zasvätenie individuálne - po dohode
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Zasvätenie vykonávam po dohode po celý rok.

V cene sa nachádza: manuál + zasvätenie + certifikát

Cena:

Aktívny majstri; učitelia : 90 €

ne - majstri, ostatný záujemcovia : 220 €

U aktívnych majstrov a učiteľov zasvätenie sa koná naraz.

U ostatných záujemcov zasvätenie sa koná na 2x.

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

mail: janbalint.gaia@gmail.com

V prípade záujmu o absolvovanie kurzu ma prosím kontaktujte cez mail:

janbalint.gaia@gmail.com

Poznámka k mojim aktivitám:

-TU-
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Zovirah je systém energií, ktorý je určený predovšetkým aktívnym majstrom, alebo učiteľom. Rovnako

Tento energetický systém energií nám odovzdali láskyplné

svetelné

Bytosti pracujú

na

Prejavenie všetkých síl, naučenie práce so systémom a usadenie síl ku každému jednotlivému zasväte
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Nie je to systém pre tých, ktorí chcú s vývojom ešte počkať. Je slobodným rozhodnutím a prináša pomo
Zvyšuje hladinu energie a až vyššou hladinou energie sa prebúdzajú programy pre pozitívnejšiu realitu

Prvý stupeň zasvätenia

Otvára možnosti a dokáže vyhľadať a otvoriť aj zasunuté a potlačené zážitky, staré správanie a tiež na

Pomáha pri tvorení pozitívnych myšlienok. Je možné ho použiť na akúkoľvek vzdialenosť. Energia pôs

Najlepšie je použiť energiu na čistenie Prítomnosti Ja som - liečenie prebehne na všetkých úrovniach,

Spôsobuje očistu od magických úkonov a rozpúšťa karmu, ktorá bola spôsobená použitím mágie na vš

Adept po zasvätení a pri práci s prvými dvoma symbolmi má posilnený imunitný systém a systém vôle.

Pri opakovanej práci a meditáciách s prvými dvoma symbolmi, žiak je schopný tvoriť v hmote také účin

Druhý stupeň zasvätenia

Tento stupeň má dva aspekty - mužský a ženský. Je liečivý pre ľudské bytosti, ale aj pre ostatné. Dok
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Symboly harmonizujú a spútavajú sily temnoty, vytvárajú rovnovážne a harmonické stavy.

Pomocou symbolov je možné zistiť príčiny tzv. kruhu opakovaní a odmietaní stúpať v evolúcii na vyšši

Spája materskú lásku s tvorivosťou. Do všetkých úkonov a myšlienok je daná aj táto materská sila.

Funguje na aktivizáciu doteraz nepoužívaných mozgových síl, tvorí nové mozgové spoje, posilňuje poz

Tretí stupeň zasvätenia

Tento stupeň s božím plánom tvorí v snovej realite, ktorý realitu sna pomáha doviesť do reality hmoty.

Pomáha odstraňovať prekážky. Je to zjednotenie, totálne bytie v okamihu uvedomenia seba samého.

Záverečné zasvätenie

Prosperita, zatiaľ završuje celý systém zasvätenia. Spája všetky ostatné symboly, pôsobí veľmi ľahko
Je symbolom prejavov Boha lásky, milosti a šťastia.
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Moja osobná skúsenosť:

Zasvätenie som cítil veľmi intenzívne. Ťažko sa to opisuje. Pocity boli plné lásky, pochopenia a milost

Možnosť zasvätenia aj pre ne-majstrov

Osobne som sa odhodlal po meditácii, umožniť zasvätenia aj jednotlivcom, ktorí si uvedomujú vlastnú

Rád by som upozornil na karmické dôsledky takých uchádzačov, ktorí by radi tento systém chceli zne
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