Езикът на

Махалото

Махалото е инструмент, който се използва от различни
Езикът на махалото култури в продължение на хилядолетия. Най- старите
доказателства за това са рисунки в пещера в Алжир от
преди 8 хиляди години. Китайските императори са
използвали махалото да предвиждат бъдещето. Мойсей го
е използвал за да открие вода в скалите. Използва се
широко и днес за различни цели, от отговор на важни за
нас въпроси до намиране на изгубени вещи, проверка на
здравословното и емоционалното ни състояние, както и на
енергията в помещенията. Каква е тайната на неговата
магия и трябва ли да притежаваме специални умения за
да го използваме? Каква е мистериозната сила, която го
задвижва?
Описание

Принципи на работа с махало. Програмиране на
Езикът на махалото махалото. Подготовка и методи за работа с махало.
Специани техники за работа с тялото: проверка на аурата,
състоянието на чакрите и органите. Работа с диаграми и
проценти. Използване на махалото за разбиране на
синхронични събития. Работа с махало за емоциите и
ума. Кога можем да използваме махало. Почистване и
защита на махалото.
Курсът обхваща

Цената включва

Такса за участие и учебни и работни материали.
Този семинар е отворен за всички. За участие в него не се
изискват предварителни знания или умения.

Допълнителна
Информация

Водещата Росица Георгиева е преподавател, водещ,
консултант, изследовател, ученичка на Мери Даймънд
(международно признат фенг шуй майстор и участник във
филма „Тайната“), и на Яп Чен Хай – един от седемте
де стващи фенг шуй гранд майстори в света. Придобила
е обучението си в Сан Диего, САЩ, Париж, Франция и
Куала Лумпур, Малайзия в Яп Чен Хай Академи лично от
майстор Яп и неговият син Бо Чу. Практукува активно фенг
шуй от 2007 година и има реализирани над 600 фенг шуй
проекта в България, Гърция и САЩ.

Кога: 17 Април 2021г. (Събота) 10.00 – 18.00ч.
Провеждане
Езикът на махалото
Къде: гр. София, ул. Тулча N.46, ет. 2 над партер
Цена: 160 лв.
При ранно плащане:
до 03.04.2021г. - 140 лв.
За желаещите да повторят курса цената е 80 лв.

За записване и регистрация:
+359 892 604241 Росицa - Email: rositsa@spaceandrituals.com
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