
Shamballa 1024 – praktické léčení

Shamballa je vysokofrekvenční energie pomáhající k uzdravení těla, mysli a duše.  Je to energetický
léčebný systém, který je reprezentován nanebevzatým Mistrem Saint Germainem a jeho očistným
fialovým plamenem, které bylo používáno už v časech bájné Atlantidy. Systém Shamballa zahrnuje
1024 symbolů,  které  jsou rozděleny do 4.  stupňů po 256 symbolech.  Zasvěcení  do Shambally
urychluje náš duchovní růst a účinně čistí bloky v našem podvědomí. 

1.  stupeň  obsahuje  předání  prvních  256  symbolů,  které  dávají  návod  k  praktickému  použití
léčivých energií Shambally pro sebe - odstranění nejhrubších energetických bloků v éterickém těle,
osvojení  schopnosti  přímého léčení.  Získáte  tímto schopnost prakticky využívat tyto energie  ve
svém každodenním životě pro sebe i druhé.

2. stupeň posiluje schopnost léčit sebe i druhé (in-natura i na dálku), taky zvířata. Získáte schopnost
čistit prostor pomocí energií. Dojde k uvolnění dalších energetických bloků. Vaše energie budou
prozářenější, což ucítíte sami na sobě.

3.  stupeň obsahuje  zasvěcení  do  léčivých  energií  archanděla  Metatrona,  který  pomáhá  s
pochopením pravých důvodů inkarnace  duše  a  naplněním tohoto  plánu.  Zasvěcení  zasahuje  do
hlubokých emocionálních struktur a nahromaděných negací. Naučí nás, jak zpracovávat emoce a
zacházet s nimi pozitivním způsobem.

4. stupeň je mistrovský a dává oprávnění  stát se transformátorem energie Shambally. Jedná se o
mistrovský  stupeň.  Je-li  to  v souladu  s Vyšší  vůlí,  dochází  k vymazání  některých  karmických
záznamů v Akášické kronice. Zároveň získáte od mistrů Shambally oprávnění předávat zasvěcení
do všech 4. stupňů dál.

1. a 2. stupeň je zasvěcován společně v jednom dni, stejně tak jako 3. a 4. stupeň. V zasvěcení
přijmete celkem 4 x 256 kódů, které jsou předávány telepaticky Mistrem učitelem Shambally do
Vaší  aury.  Po  kompletním  „Mistrovském“  zasvěcení  obdrží  každý  účastník  certifikát  o
absolvování kurzu.

Naučíte se: postupné kroky k samotnému léčení, které jsou doprovázeny praxí, na kterou je
braná velká zřetel. Konkrétně: relaxace, čištění, meditace, ochrana při léčení (své osoby, klienta,
prostoru), harmonizace čaker, RTG vidění, způsoby možného léčení (in-natura, na dálku), spínač
(programované léčení),  jemnohmotná  těla,  uchopení  –  práce  s  tělem či  na  dálku).  Zdravotně:
všechny vnitřní orgány, krev, psyché, akutní problémy, eliminace bolesti,  stres, strach, traumata,
léčení na dálku (možné způsoby). Nad nabíjení hmotných i nehmotných věcí, posílení sebevědomí,
aktivace DNA, práce s energií – posílení matky Země, energetické posilování budoucích situací,  

1. a 2. stupeň 

Kurz je dvoudenní.


