KASIA PRAWDA ŚWISTELNICKA
zaprasza już w maju na dwa kursy on-line, jeden na żywo,
a drugi w formie kursu nagranego (NOWOŚĆ!).
Dwa kursy pojawiają się jako oferta razem lub osobno
nieprzypadkowo, ponieważ w pewien tajemniczy sposób
są ze sobą połączone.
Ta tajemnica prowadzi nas na Atlantydę/Lemurię,
ale korzyść z ukończenia tych kursów stanie się udziałem
Twojego życia już TERAZ.
Dzięki kursowi

Przebudzenie Kryształowej Atlantydy
staniesz się świadom/a swojej misji, swoich korzeni
z Atlantydy/Lemurii i przypomnisz sobie, dlaczego
powróciłaś/powróciłeś w obecnej inkarnacji.
Dzięki kursowi

Międzygalaktyczne uzdrawianie ze Smokami
(NOWOŚĆ!!!)
zyskasz niewyobrażalny potencjał energetyczny, nauczysz
się przywoływać Galaktyczne Smoki pomagające ludziom
od zarania czasów (Lemuria, Atlantyda), korzystać z ich
pomocy przy (samo)uzdrawianiu oraz poczujesz ich
bezwarunkową miłość, którą otaczają Człowieka.
Poznasz swojego osobistego, boskiego Smoka Opiekuna.

Zapraszam na wysokowibrujący warsztat

Przebudzenie Kryształowej
Atlantydy
odbywający się w całości w rzeczywistości 5D.

W naszej wędrówce przez czas i przestrzeń reaktywuje się w
nas (kolejna) Atlantyda i domaga się naszej uwagi. Dzięki
zrozumieniu tej aktywacji nasze życie stanie się spokojniejsze
i bardziej harmonijne.
Prowadzą nas Kryształowi Przewodnicy, którzy uznali, że już
czas budzić dawnych Kapłanów i Kapłanki.
Pomocna w przebudzeniu jest reaktywacja uśpionych 12 nici
DNA, w którym ciekłe kryształy przechowują informacje
o dawnych wcieleniach.
Nowatorskie podejście do aktywacji DNA (Medytacje
Kryształowe), polegające na rozmowach z tą strukturą w nas,
przyspiesza proces przebudzenia i wznosi go na wyższy,
do tej pory niespotykany, poziom.
Sześć wyjątkowych, 2-2,5 godzinnych spotkań ON-LINE NA
ŻYWO, które poszerzą Twój świat i przygotują Cię do
przejścia do wysokowibrującej rzeczywistości piątego
wymiaru, kiedy przyjdzie na to czas.
Dzięki kursowi Przebudzenie Kryształowej Atlantydy
staniesz się świadom/a swojej misji, swoich korzeni
z Atlantydy/Lemurii i przypomnisz sobie, dlaczego
powróciłaś/powróciłeś w obecnej inkarnacji.

Spotykamy się on-line na żywo, o godzinie 20.00 w dniach:
23, 24, 25, 26 oraz 30 i 31.05.2022

Międzygalaktyczne uzdrawianie
ze Smokami
CAŁKOWITA NOWOŚĆ W POLSCE!
Na kursie:
- aktywujesz połączenie ze swoim osobistym Smokiemopiekunem i być może z innymi smokami,
- dowiesz się, co wspólnego mają Lightworkersi ze Smoczą
energią,
- dowiesz się, w jaki sposób aktywować samouzdrawianie ze
Smokami oraz uzdrawianie innych, w tym pracę na
odległość,
- dowiesz się, jak pracować ze Smokami i kryształami
łącznie,
- otrzymasz odpowiedzi na swoje pytania.
Nowatorski, autorski kurs Katarzyny Prawdy Świstelnickiej,
uruchamiający Twoje uśpione potencjały możliwości.
Nie ograniczaj się w polu, korzystaj z tego, co już kiedyś było
Tobie dostępne.
Smoki zaopiekują się Tobą. Już nigdy nie będziesz sam/a,
a Twoje życie zmieni się nie do poznania.
Wielogodzinny (około 3 godzin materiału!) interaktywny
kurs przeprowadzający przez meandry Twojej świadomości.
Jeśli jesteś terapeutą, otrzymasz nowe narzędzia do pracy
z Klientem.

Kurs został nagrany i umieszczony na specjalnej, dedykowanej stronie www.
Można oglądać go w dowolnym momencie z dowolnego miejsca na świecie.

Uwaga, w pakiecie taniej!
KOSZT UDZIAŁU W WARSZTACIE
PRZEBUDZENIE KRYSZTAŁOWEJ ATLANTYDY: 899 ZŁ
MIĘDZYGALAKTYCZNE UZDRAWIANIE ZE SMOKAMI
(NOWOŚĆ!!!): 639 ZŁ

PRZEBUDZENIE KRYSZTAŁOWEJ ATLANTYDY +
MIĘDZYGALAKTYCZNE UZDRAWIANIE ZE
SMOKAMI (NOWOŚĆ!!!): 799 ZŁ + 369 ZŁ

W pakiecie 370 zł taniej!

UWAGA: DLA POWTARZAJACYCH KURS ATLANTYDY
MAMY INNĄ CENĘ! ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY.

Zapisz się lub zapytaj o szczegóły:
online@dwupunkt.com
tel: 690 818 848

www.platformytransformacji.com

