Bičiulystė su angelais:
Kaip pasitelkti angelų pagalbą siekiant puikios sveikatos, harmoningų santykių, gausos?
Tai 8 savaičių virtualioje erdvėje vedamas kursas, apjungiantis pačią naujausią su angelais susijusią informaciją,
energiškai itin paveikias meditacijas, gyvą ir atvirą kontaktą su angelų ekspertu bei kitais mokymų dalyviais,
išsibarsčiusiais po visą pasaulį.
Šis kursas skirtas tiems, kurie
 nori sužinoti kaip pasitelkti ir panaudoti angelų pagalbą sprendžiant kasdienes su sveikata, meile ir
santykiais, gausa susijusias problemas;
 gyvena užsienyje ir neturi galimybės atvykti į Lietuvoje vykstančius mokymus;
 nori ir gali paskirti pusantros valandos per savaitę savęs tobulinimui;
 kurie atviri naujoms technologijoms ir mokymuisi virtualioje aplinkoje!
Kurso temos
I DALIS: AŠ IR ANGELAS SARGAS
1 SAVAITĖ. Atvira visiems, nemokama įvadinė paskaita
o Kas yra angelai ir kur jie gyvena?
 Kliūčių į bendravimą su angelais pašalinimo praktika
o Klausimai ir atsakymai (Q&A)
gegužės 17 d.
2 SAVAITĖ. Angelų bendravimo su žmogumi ypatumai
o Kalbos, kuriomis šneka angelai ir kaip jas įvaldyti
o Kaip informaciją iš angelų priimi tu?
 Pasirengimo bendravimui su angelais praktika
gegužės 24 d.
3 SAVAITĖ. Žmogaus bendravimo su angelais strategijos
o Kaip pasirengti susitikimui su angelais?
o Kontakto užmezgimo būdai
o Meditacinė rašymo praktika
gegužės 31 d.
4 SAVAITĖ. Kontakto su angelais užmezgimas
o Angelas sargas ir jo misija
o Draugystės su angelu sargu vystymo priemonės
 Meditacija „Angelo sargo namelis“
II DALIS: AŠ IR ARKANGELAI
birželio 7 d.
5 SAVAITĖ. Arkangelai ir jų SUPER galios
o Arkangelų įvairovė ir funkcijos
o Biblinis arkangelų ketvertas
 Meditacija „Susitikimas su SUPER ketvertu“
birželio 14 d.
7 savaitė. Arkangelai, padedantys spręsti gyvenimo pokyčių iššūkius
o Galingasis arkangelų ketvertas: Jeremielis, Azraelis, Hanielis, Razielis.
 Meditacija „Arkangelų šventykla“
birželio 21 d.
6 SAVAITĖ. Arkangelai, padedantys spręsti meilės ir santykių problemas
 Didysis meilės arkangelų ketvertas: Čemuelis, Džiofielis, Raguelis, Zadkielis.
 Meditacija „Arkangelų sodas“
birželio 28 d.
8 savaitė. Arkangelai, padedantys norams pildytis
o Galingasis arkangelų ketvertas: Orionas, Sandolfonas, Metatronas, Arielis.
 Meditacija „Manifestacijos laukas“
Draugystė su angelais – tai tikrosios esaties komponentas, padedantis prisiliesti prie akimi nematomo žmogaus
didingumo ir tikrosios galios...
gegužės 10 d.
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