Σεμινάριο ThetaHealing® Υλοποίηση και Αφθονία

Ημέρα: 8 - 9 Φεβρουαρίου
Ωρα: 10 π.μ. - 5 μ.μ.
Προαπαιτούμενα: Basic DNA, Advance DNA, Dig Deeper.
Εκπαιδεύτρια: Κουράγιου Γιούλη Certified ThetaHealing® Instructor
Διάρκεια: 2 ημέρες
Για να μπορέσετε να υλοποιήσετε τα σχέδια σας και να έχετε αφθονία στη ζωή σας, οι
πεποιθήσεις σας πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξουν την προσέλκυση αυτών που
επιθυμείτε να έχετε και το πιο σημαντικό απ' όλα, να γνωρίζετε ξεκάθαρα τι είναι αυτό που
θέλετε πραγματικά. Αυτό το σεμινάριο σας βοηθάει να ανακαλύψετε και να
χρησιμοποιήσετε τις εσωτερικές σας δυνάμεις για να έχετε αφθονία σε όλες τις πτυχές της
ζωής σας.
Στη Μέθοδο ThetaHealing®, η έννοια της υλοποίησης βασίζεται στην πεποίθηση ότι
μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι στο φυσικό κόσμο χρησιμοποιώντας τη δημιουργική
συμπαντική ενέργεια. Κάθε δήλωση, σκέψη και πράξη αντικατοπτρίζεται σε αυτά που
υλοποιούμε στη ζωή μας. Κάθε απόφαση που παίρνουμε αντανακλά αυτό που διαλέγουμε
να δημιουργήσουμε. Ότι σκεφτόμαστε και λέμε έχει άμεση σχέση με το αν αυτό που
υλοποιούμε είναι προς όφελος μας ή όχι.
Αν λέτε συνέχεια ότι είστε φτωχοί, θα είστε. Αν λέτε και σκέφτεστε συνέχεια ότι έχετε
οικονομική αφθονία, θα έχετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το να έχετε και να διατηρείτε ένα
θετικό τρόπο σκέψης.
Είναι αλήθεια ότι δημιουργούμε την πραγματικότητα μας και ότι είναι δυνατόν να
υλοποιήσουμε ότι καλύτερο υπάρχει, αρκεί να ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε
πραγματικά.
Αυτό το σεμινάριο σας διδάσκει πως να αλλάζετε τα πράγματα στη ζωή σας έτσι ώστε να
δουλεύουν προς όφελός σας. Θα σας δοθούν όλα τα θετικά συναισθήματα τα οποία
χρειάζεστε για να εδραιώσετε την αφθονία στη ζωή σας, θα μάθετε πως απελευθερώνετε
αυτά τα μπλοκαρίσματα και πως να οδηγείτε τις ιδέες σας στην επιτυχία.

Σε αυτό το 2ήμερο σεμινάριο θα μάθετε:
Πως να δημιουργείτε τη ζωή που θέλετε να ζήσετε στο τώρα: επαγγελματικές σχέσεις,
υγεία, προσωπικές σχέσεις, οικονομικά.
Να υλοποιείτε με τον υψηλότερο και καλύτερο τρόπο για εσάς.
Πως να υλοποιείτε σε κατάσταση Θήτα.
Πως να βρίσκετε τη Θεία συγχρονικότητά σας, δηλαδή τον σκοπό για τον οποίο ήρθατε σε
αυτήν την ζωή.
Γιατί τα μπλοκαρίσματα της αφθονίας σπάνια έχουν να κάνουν με τα χρήματα.
Πως να καθαρίσετε αρνητικές ενέργειες από χώρους, αντικείμενα και να τα φορτίσετε με
θετικές.
Θα λάβετε:
Εγχειρίδιο ύλης
Πιστοποίηση από το ThetaHealing Institute of Knowledge® (THInK)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102758330

