
KURZ INTUITIVNÍHO PÍSMA

 nasloucháme svému vnitřnímu hlasu 

Intuitivní psaní je forma poselství z vyšších sfér. Položíte otázku a dostanete odpověď. Čím
konkrétnější otázka, tím konkrétnější odpověď. Budeme si povídat, jak se správně napojit
a naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Vnímat a cítit při intuitivním psaní může každý. Je na
každém jednotlivci, jakým způsobem bude tento hlas vnímat a dále pak reprodukovat. Formy
intuitivního  vnímání  můžeme  přenést  buď  do  formy  písemné  nebo  kreslené.  Při  práci
budeme  vnímat  různé  pocity,  které  nám  při  odpovědích  budou  nápomocny  k lepšímu
pochopení. Tato technika úzce souvisí s duchovním růstem a životním postojem.

Dále  se  dozvíte,  jaký je  rozdíl  mezi  intuitivním a automatickým psaním,  totéž  platí  i  o
kresbě. Automatická kresba umožňuje nahlédnout na zdraví, psychiku, životní postoj a na
emocionální vlivy. Kresbou můžeme odstranit negativní vlivy a bolest nejen ze svého těla,
ale může tak pomoci i druhým skrze nás jako média.

Spolu se naučíme pracovat s těmito energiemi a naslouchat svému vnitřnímu hlasu. Kurz
intuitivního  písma  má  II.  běhy,  kdy  se  během kurzu  naučíme  spoustu  zajímavých  věcí
z esoterických praktik, a to nejen intuitivnímu psaní, ale vše, co k tomu patří.

Obsah kurzu
 Meditace – vstup do Univerza
 mandaly – poznání svého já skrze mandaly
 čištění prostoru
 zbavení se strachu a napětí – dlaně, šířka ramen, kulička, pryč (okno, oheň)
 naučíme se napojovat na lidi (vzdálený přístup), na něž budeme psát odpovědi
 naučit se přijímat vesmírnou energii a pracovat s ní
 naučíme se pracovat s průvodci (jak je zavolat, aktivovat, komunikovat s nimi)
 naučíme se propojovat s mrtvými dušemi skrze písmo (pro pokročilejší)
 budeme pracovat s energiemi (není energie jako energie – energie mezi námi)
 řekneme si zásady pro naši práci a vhodnost prostředí k samotné práci
 vysvětlíme si správnost a přesnost kladení otázek
 konkretizace otázek s další návazností
 samostatná práce, zasvěcení s předáním certifikátu

 S sebou: 
o pastelky
o tužku nebo propisku lehce píšící

Kurz je dvoudenní.


