
CENÍK KURZŮ KVANTOVÝ SVĚT ENERGIÍ

Již od dětství jsem vnitřně cítila, že jsme součástí velkého mystického a energetického díla a že
život je mnohem více než si dokážeme představit. Nehodlala jsem se smířit s tvrzením, že jsme jen
hmotné tělo z masa a kostí a že jednoho dne, až nastane náš osudný den, kdy budeme odvoláni z
tohoto světa, naše existence skončí.
Jsem přesvědčena o tom, že můj život bude pokračovat dále, ale pouze v jiné formě. Mnohokrát
jsem přemýšlela nad osudy lidí a nedávalo mi smysl, proč by někteří lidé zažívali blahobyt a druzí
by strádali, a to ve všech oblastech života.
Domnívám se, že pouze jeden jediný život nestačí na to, abychom porozuměli celému bytí. Všichni
jsme na své vlastní cestě a postupně se vyvíjíme svým přirozeným tempem. Vše závisí na stupni
vývoje každého jednotlivce a prožíváním určitých, byť pro nás negativních zkušeností, je pouze
pochopením  dané  učební  lekce  vesmírného  plánu  a  posunutím  se  ve  svém osobním vývoji  v
podobné verzi tak, jako to zažíváme tady ve škole.
Dostali jsme se do doby velkolepého a rychlého technického pokroku a spolu s tímto technickým
vývojem jsme nuceni  formovat i  sami sebe.  Ještě před několika lety bychom si ani  nedokázali
představit, jakou techniku budeme používat. Kdybychom se posunuli po časové ose zpět do doby
před 100 lety,  asi  bychom pro  tamní  společnost  působili  jako mimozemská civilizace.  Spolu s
technickou vymožeností  se vyvíjíme i  my a jsme schopni si  více uvědomovat  sami sebe a své
prožitky, které jsou určující pro náš budoucí život.
Vítám vás v kvantovém světě, světě nekonečných možností. Pojďte do něj nahlédnout a naučit se
měnit  vibrace našich myšlenek a emocí,  čímž ovlivníme nejen chod a zdraví našeho těla.  ale i
energii, kterou vyzařujeme do vnějšího světa a tím se můžeme podílet na jeho uzdravování. 

CENA  KURZU PRO ZAČÁTEČNÍKY : 2 000 Kč

KURZ PRO POKROČILÉ : 2000 Kč


