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Υπάρχουν μυριάδες παράγοντες που εμπλέκονται στον τομέα της υγείας. Αυτές οι περίπλοκες πολυδιάστατες διακυμάνσεις
συμπεριλαμβάνουν την σωματική, συναισθηματική, ψυχό-πνευματική, νοητική, καρμικη, θρεπτική, και κοινωνιολογική ενέργεια,
όπως επίσης και την ενέργεια του περιβάλλοντος και παράλληλων πραγματικοτήτων, παίρνοντας τη μορφή διάφορων προτύπων ή
προγραμμάτων που μας ενημερώνουν για το πότε είμαστε σε ισορροπία ή έκτος της ακεραιότητας μας.
Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις δυνατότητές της θεραπευτική ενέργειας του πολυδιάστατου σώματος σας, ανοίξτε τον εαυτό σας
για να λάβετε την «Ευθυγράμμιση» γνωστή στα αγγλικά ως The Alignment ™.
Αυτή η εστιασμένη θεραπεία είναι ιδιαίτερα ευεργετική για όλες τις ηλικίες. Ξεκινώντας με μια σύντομη παρουσίαση για να
εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τη γενική αλλά και την απόκρυφη ανατομία και τις κβαντικές ενεργειακές αρχές, μετά θα
προχωρήσουμε σε ένα διαλογισμό διεύρυνσης της επίγνωσης μας έτσι ώστε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι να
συνειδητοποιήσουμε τη προσωπική μας μεταμόρφωση που θα λάβουμε κατά τη διάρκεια της ομαδικής θεραπείας.
Η Ευθυγράμμιση ™ διοχετεύεται και μεταδίδεται σε κάθε συμμετέχοντα που επιθυμεί να την λάβει. Κατά την έναρξη της, η
κοσμική και θεϊκή ευφυΐα αυτής της στοργικής και φωτεινής ενεργειακής πηγής ανταλλάσσει πληροφορίες με τον Ανώτερο Εαυτό
σας για να προσαρμόσει τις κατάλληλες αλλαγές για εσάς. Το σώμα σας θα ενσωματώσει ολικά την θεραπεία που απαιτεί τόσο
βαθιά, συμπεριλαμβάνοντας την λεπτή αλλά βαθιά εξομάλυνση των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων μέχρι και την σημαντική
μεταμόρφωση.
Κατά τη διάρκεια της Ευθυγράμμισης™, απελευθερώνεστε από τυχόν σαμποτάζ και δυσμενείς ενεργειακές επιβαρύνσεις
ευθυγραμμίζοντας με τον Ανώτερο Εαυτό σας. Σε μια τέτοια στιγμή μπορεί να αισθανθείτε ζάλη ή ανακίνηση. Αυτό είναι ένα
φυσικό φαινόμενο της διαδικασίας. Ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
- Αισθητές μυοσκελετικές και συνδετικού ιστού μετακινήσεις η προσαρμογές
- Εξισορρόπηση και ενίσχυση όλων των ενεργειακών συστημάτων τσάκρα
- Εξισορρόπηση των ορμονών, βιοχημείας και μεταβολισμού
- Ενεργοποίηση της Επίφυσης (κωναριο, τρίτο μάτι) και έκκριση DMT (διμεθυλοτρυπταμίνη)
- Επέκταση και διόρθωση των βιο-ενεργειακών πεδίων (bio-field) και της αύρα σας
- Αίσθηση «ηλεκτρικής ενέργειας», δόνησης, μυρμήγκιασμα, έντονη ζεστασιά, αύξηση ζωτικότητας ή αίσθηση
«ελαφρότητας»
- Παρατήρηση ότι ο πόνος που είχατε πριν από την Ευθυγράμμιση™ δεν είναι πλέον εκεί και ότι έχει φύγει απολύτως
- Μια τεράστια επιθυμία να εκφραστείτε με θεραπευτικά δάκρυα, ή γέλιο
- Οράματα ενεργειακών οργανισμών ή όντα του φωτός
- Μπορείτε να ακούσετε υψηλού τόνου βούισμα ή ιδέες από τον Ανώτερο Εαυτό σας και πνευματικών καθοδηγών σας
- Αίσθηση χαλάρωσης, ευτυχίας και ευεξία, να θέλετε να χορέψετε, να τρέξετε ή γενικά να δράσετε
Για την προετοιμασία: Παρακαλείσθε να είστε ενυδατωμένοι και να απέχετε από το αλκοόλ ή ψυχεδελικά 24 ώρες πριν από την
εκδήλωση αυτή. Επίσης παρακαλείσθε να αποφύγετε τη χρήση αρωμάτων και κολόνιας. Σας ευχαριστώ. Ηλεκτρονικές συσκευές
(οι οποίες παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία) δεν επιτρέπονται να είναι ενεργές καθολη τη διάρκεια της θεραπευτικής εκδήλωσης
για οποιοδήποτε λόγο. Μετά την Ευθυγράμμιση™, καλό είναι να απέχετε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την κυκλοφορία, και
άλλες «θορυβώδες» δραστηρίοτητες και αντ 'αυτού να επενδύσετε το χρόνο σας στη φύση και σε ευχάριστο περιβάλλον.
Επιλέγοντας την υγεία σας πρώτα προκαλέστε τον εαυτό σας κατάλληλα! Οι θέσεις συμμετοχής είναι περιορισμένες λόγο
χωρητικότητας. Προγραμματίστε την άφιξή σας νωρίς ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε στην ώρα μας.
Σας ευχαριστώ.
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