Aktivirajte svoje življenje s kristalno mrežo
Enodnevna delavnica s Susan Ashley
Mreže, narejene iz kristalov, lahko okrepijo energijo doma, pisarne, telesa, zdravilnih
sposobnosti in tudi skupnosti.
Na tisoče let so starodavne skupnosti gledale na kristale kot na instrumente moči.
Varjenje te moči je subtilna umetnost, ki je bila rezervirana za tiste, ki so se zavezali
služenju: za zdravilce in zdravilke, za šamane... Danes so za urbane zdravilce in
zdravilke te starodavne veščine še vedno močni aktivatorji in spodbujevalci energije.
Najprej bomo šli skozi proces čiščenja in programiranja vaših kristalov.
Programiranje je eden najpomembnejših vidikov vsakega dela s kristali. Susan bo z
vami delila svoje najmočnejše osebne metode, ki vključujejo vse elemente.
Kako ustvariti in oblikovati mreže za krepitev sposobnosti kreiranja, mreže za vaš
dom, pisarno in planet in za zaščito in energijo?
Kako uravnotežiti čakre z mrežo in nihalom?
S kristali in risbami okrepite energijo tistega, kar želite prinesti v svoje življenje.
Pripravite zdravilno mrežo za tiste, ki jih imate radi.
S sabo prinesite:
• svojo zbirko kristalov in kristalno nihalo. Rabili boste več čistih kristalnih kremenov
ošpičenih na enem koncu, če imate take s špicama na obeh koncih, jih vsekakor tudi
prinesite, kot tudi kristal boginje ali lemurijsko seme. Prinesite tudi kristale, ki
predstavljajo sistem čaker različnih barv, nekaj ozemljitvenih kristalov, kot so bazalt,
pirit, hematit ali kamen, in vse kristale, ki vas privlačijo. V primeru, da boste
potrebovali več kristalov, bo imela Susan na prodaj kristale po zelo ugodni ceni.
• risalni blok in barvice
• ležalko za jogo in blazinico
• ter kosilo.
Kdaj? Nedelja 28. julija 2019, 10:00 – 16:00
Kje? Kmetija Ježek: ulica Bratov Komel 20, Lj.-Šentvid
Investicija vase in v planet: 120 EUR
(Nepovraten depozit v višini 50 EUR je treba plačati za potrditev rezervacije
najkasneje 15.7.2019, 70 EUR pa na licu mesta.)
Prijave: na www.lovelightandtruth.com ali po
SMS-u: +352661606992

Primera kristalnih mrež:

