
 

Bezpočet faktorů ovlivňuje zdraví. Tato složitá mnoha-dimenzionální dynamika je tvořena fyzickou, emocionální, duchovní, 
mentální, karmickou, nutriční, sociální a enviromentální0 energií. Celý systém je vybaven vzorci a programy, které nás 
informují, kdy jsme v rovnováze, či je naše integrita narušená. 

K plnému rozvinutí mnoha-dimenzionálního léčebného potenciálu těla se můžeš otevřít a obdržet THE ALIGNMENT. Tato 
léčebná událost je prospěšná pro všechny věkové skupiny. Na začátku se zevrubně seznámíme s anatomií lidského těla a 
jejím vztahem k esoterické anatomii a se základními principy toku energií.  Poté se budeme věnovat meditaci, která nám 
pomůže lépe si uvědomovat osobní transformaci, ke které dochází během skupinového léčení. 

THE ALIGNMENT je směrováno a předáváno každému, kdo je odhodlán je přijmout. Kosmická a božská inteligence sdílí 
informace s tvým Vyšším Já a provádí vhodné změny v celém systému. Ať už zaznamenáš jemnou nebo hlubokou 
transformaci, tvé tělo začlení a nadále bude pracovat s tímto potřebným kódem. 

V průběhu THE ALIGNMENT budeš zbaven škodlivé a nepříznivé zátěže a znovu propojen se svým vyšším já. Můžeš 
pociťovat malátnost či třes, což jsou přirozené jevy procesu. Dále se může vyskytnout:  

-‐ Znatelné pohyby a změny ve svalové, kosterní a vazivové tkáni 
-‐ Posílení a zharmonizování systému čaker 
-‐ Aktivaci podvěsku mozkového / uvolnění DMT  
-‐ Rozšíření a upravení bio-pole/aury 
-‐ „Pocit elektrizování“, vibrace, brnění, bzučení v uších, intenzivní teplo, vzrůst energie, pocit lehkosti 
-‐ Jakákoli bolest se může zmírnit 
-‐ Velké nutkání plakat nebo se smát 
-‐ Vize energetických těl a světelných bytostí 
-‐ Vhled do svého vyššího já od rádců 
-‐ Pocit uvolněnosti, štěstí, dobra, touha tančit, běhat či být jinak aktivní 

 

Příprava:  Prosím buďte dostatečně hydratovaní. Nekonzumujte alkohol a psychedelika 24 hodin před THE ALIGNMENT. 
Prosím nepoužívejte parfémy a kolínskou. Děkuji. Elektronické (EMF faktor) přístroje nejsou též povoleny. Po THE 
ALIGNMENT  je doporučeno vzdát se poslechu sdělovacích prostředků a jiných „hluků“. Doporučujeme dopřát si pobyt 
v přírodě a příjemné prožitky. Postav na první místo své zdraví!  Místa k sezení jsou omezena celkovou kapacitou akce. 
Prosím dostavte se před zahájením, tak abychom mohli začít přesně, tak jak je uvedeno. Děkuji.  

 


