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  Семинар-трите ключа 
  

    
    1.   Събота-Практическа енергетика 
    
    2.    Неделя-Да развием   
    

  -Технология на промяната 
  
  
  Модул - Практическа енергетика 
  
  Всичко във Вселената е Енергия ние също.
  

Освен плътното ни физическо тяло ние имаме и енергийно такова.Това, че не го
виждаме и усещаме все още не означава, че то не съществува. Взаимодействието ни с
хората и света е основно на енергийно ниво. Думите, мислите, чувствата това е
енергия, която ние проявяваме и обкръжаващият свят ни от реагира на нея.
Взаимоотношенията ни със света на ниво енергетика е един от основните
Ключове
за промяна в живота ни. Но как да се научим да чувстваме, виждаме и да усещаме
движението на енергията, как да разчитаме, каква информация ни носи и как да от
реагираме.
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Теми на модула:. 

  

Как да чувстваме ,виждаме, и задвижваме нашата енергия

  

Как да разбираме каква информация ни носи .

  

Как да се справяме с негативните послания.

  

Как всичко това реално ни помага да сме здрави.

  

Взаимовръзките на Тяло, Душа, Разум и Психика, Енергетика, Физика. 

  

Какъв е процеса на възникване на болестта и процеса на оздравяване. 

  

Да разберем какво чувстваме, какво излъчваме и как ни от реагира света. 

  

Как да разчитаме сигналите на тялото си. 
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Модул - Да развием интуицията си 

  

  

Интуицията или така нареченото шесто чувство притежава всеки от нас, но за да
заработи и да получаваме верни резултати е необходимо да го доразвием. В този бързо
нарастващ обем от информация, стоки,предлагания и динамиката на събитията , все
по-често ни се налага да взимаме решения на базата на интуицията. Това е вторият
важен Ключ-бързи и правилни решения. 

  

Интуицията представлява цялостно възприемане на света. 

  

  

Теми на модула:. 

  

 Да развием умения да чуваме своята интуиция

  

Да и се научим да се доверяваме на интуицията си. 

  

Да взимаме правилните решения. 

  

Развитие на интуитивно съзнание. 

  

Всичко това реално можем да постигнем чрез лесни практики в своето ежедневие
докато работим, вървим, шофираме.
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“Интуицията е същината на разума” –

  

Рене Декарт 

  

  

  

  

Модул - Технология на промяната 

  

        
  
      

 Този модул ни дава Ключа с който можем лесно да постигаме желаните резултати. За
тези, които са готови да положат усилията
да "оздравеят" - да се променят. Няма реални резултати, без положени усилия. Можете
ли да научите примерно английски, френски, компютри без да положите усилия, време ?

  

Всички ни казват че трябва да се променим ,но как реално се случва това. 

  

 В този модул ще се запознаете с техники, които дават реални резултати. Това са
техники лесно използваеми в ежедневието, неизискващи промени на цялостният ви
режим на живот. 
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 Теми на модула: 

  

 - Технологията на промяната-5 стъпки за промяна. 

  

 - Техники за бърза промяна на състоянията. 

  

 - Промяна фокуса на внимание. 

  

 - Как да формираме намерение. 

  

 -Техники за промяна на енергийното ни състояние. 

  

След което ще можете много бързо и лесно да отчетете реални промени в живота ви. 

  

 

  

  

Водещ на семинара-Кети Градева „ Катерина гради” председател на Ц. Л.Р.Р.
”Златен Ключ” -Б ургас 

  

За по-вече информация: 

  

 5 / 7



Семинар - трите ключа
Tuesday, 18 October 2011 19:51

https://sites.google.com/site/goldenkeybg/home

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------

  

  

Къде-Варна ул.Г.С.Раковски № 4–Център Начало 

  

  

Кога - – 29.10.11.– събота :от 9.30ч . до 17.30ч.

  

– 30.10.11– неделя: от 9.30ч. до 17.30ч. 

  

  

 Цена- за целият семинар– 80лв. 

  

–за един ден– 50лв 

  

  

За информация и записване:
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Йордан Йорданов тел: 0878/474-674 и 052/60 11 29

  

http://www.centar-nachalo.com/

  

 Моля, потвърдете участие на посочените телефони.

  

Желателно е капаро–30лв. с цел улесняване организацията на семинара !
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