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100 rytuałów szeptuch.
Wzmacniające praktyki duchowe
na spełnienie, ochronę i zdrowie Vadim Tschenze
Cena

44,40 zł

Numer katalogowy

978-83-8171-207-1

Opis produktu
Czy nie zapomnieliśmy, o co w życiu naprawdę chodzi? Żyjemy w niezwykle szybkich czasach. Za bardzo się spieszymy i
często zapominamy o tym, po co przyszliśmy na ten świat. Przybywamy tu, aby rozszerzyć swoją duszę i pozwolić swojemu
umysłowi dojrzeć. Dusza i umysł są częścią nas, nawet jeśli nie możemy uchwycić ich dłońmi. Jakże często jednak nie
potrafimy spojrzeć poza granice własnej cielesności. Na szczęście, ta książka pomoże nam to zmienić! Duchowa ścieżka do
większej odporności Każdego dnia zagraża nam wiele obciążeń, takich jak nadmierne wymagania, stres lub zwątpienie. Często
czujemy się wyczerpani nie tylko fizycznie, ponieważ nasza dusza również bardzo cierpi. Rosyjski uzdrowiciel pokazuje, jak
możemy naładować nasze baterie, znaleźć ukojenie i uniknąć 100 najczęstszych źródeł duchowego smutku. Sprawdzone
metody na trudne czasy Autor prezentuje wypróbowane receptury: energetyczno-rytualne środki zaradcze, takie jak pieczęcie
aury lub cierpienia, uzupełniony starożytną wiedzą szeptuch o ziołach, szkodliwych oddziaływaniach energetycznych lub
magicznym alfabecie. W ten sposób ciemne chmury mogą zostać natychmiast rozwiane, a Ty poradzisz sobie z małymi i
dużymi zadaniami, jakie postawi przed Tobą życie. Potomek szeptuch dzieli się swoją spuścizną! Vadim Tschenze jest znanym
uzdrowicielem duchowym. Pochodzi z rosyjskiej rodziny uzdrowicieli, w której terapie ciała i ducha były bardzo ważne i
pielęgnowane od pokoleń. Specjalizuje się w analizowaniu karmy, przezwyciężaniu jej obciążeń oraz układach planetarnych.
Organizuje cieszące się wielką popularnością warsztaty i seminaria, obejmujące szeroki wachlarz tematów, jak uzdrawianie za
pomocą karmy, metody terapeutyczne szeptuch, channeling czy ziołolecznictwo. Szerszemu gronu odbiorców stał się znany
dzięki międzynarodowym bestsellerom. Dzięki jego najnowszej książce spojrzysz inaczej na: ? cykle, jakie musi przejść dusza
każdego człowieka, ? duchowe inspiracje i medytacje, ? system ciało-umysł-dusza, ? czakry, aurę i energię życiową, ? miłość
jako pokarm dla duszy, ? fazy dojrzałości miłości według filozofii hinduskiej. Ponadto Autor proponuje szereg sposobów na
ochronę duszy, w tym: ? najpotężniejsze syberyjskie rytuały, ? comiesięczne otwieranie czakr, ? metody na zyskanie pewności
siebie, ? pokonanie codziennych lęków i własnych słabości, ? zwiększenie atrakcyjności, ? uwolnienie się od dawnych
wspomnień, ? uzyskanie harmonii w życiu i związku, ? metody radzenia sobie ze stresem.
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