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Кристали

Какво
представлява

Кристалите са най-подредената и стабилна форма на материя
във Вселената. Те са магическо средство, с помощта на което
може да се постигне промяна и хармония. Притежават силата да
разширяват съзнанието, да намаляват стреса и да зареждат с
лечебни енергии.
Хиляди години назад човечеството е използвало кристалите за
различни цели. Вграждани са в свещени монументи на места на
силата по цялото земно кълбо, използвани са за талисани за
благоденствие и късмет, като амулети срещу негативни сили и
дори като средство за улесняванене на прехода в отвъдното. В
наши дни, векове по късно, има безспорни доказателства за това,
че кристалите притежават забележителна сила да лекуват
холистично тялото, ума и духа.
Те настро ват неуловимите енергии в тялото и карат
неразположението да изчезне, намирайки причините в
дълбочина. Кристалите работят чрез вибрации, като променят
баланса на биомагнитното поле, обграждащо физическото тяло
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и активират свързващите точки с чакрите. С възстановяването на
равновесието в чакрите много от физическите и емоционалните
неразположения могат да се облекчат.

Курсът обхваща Източници на кристали. Естествени и синтетични кристали: Каква
е разликата и как да ги как да ги разпознаваме. Лечение с
кристали: Кристали и чакри. Връзка между ум, дух, емоции и
видовете кристали. Де ствие на кристалите на духовно,
емоционално и ментално ниво. Заземяване с кристали.
Кристали и органите на тялото. Лечебни сили на кристалите.
Де ствие на физическо ниво. За всеки орган на човешкото тяло
има подходящи кристали, чрез използвнето на които може да се
върне баланса във фунционирането му.
Кристали и пространството. Създаване на кристална решетка в
дома за цялостно хармонизиране на заобикалящата ни среда.
Как да избираме кристали. Кои кристали са най-подходящи и
кореспондират с личното ни биополе. Лечебни свойства на 10 от
на -мощните кристали.
Грижи за кристалите: пречистване и съхранение.
Цената включва

Tакса за участие, учебни материали под формата на
систематизирана и лесна за използване информация. Вода,
кафе, чай в деня на семинара.

Провеждане

Кога: 13 Март ( събота ) 10.30 – 17.00ч.

Курс

Къде: гр. София, ул. Тулча N.46, ет. 2 над партер

Кристали

Цена: 140 лв.
За желаещите да повторят курса цената е 100 лв.

За записване и регистрация: +359 892 60 42 41 Росицa
Email: rositsa@spaceandrituals.com
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й

2

