
Shamballa 3110

Shamballa 3110 je dalším stupněm zasvěcení do vysokovibračních energií, se kterými
lze pracovat na nejvyšší úrovni. Při zasvěcení navštívíte opět knihovnu Akášu, kde se
setkáte s Druidem, který Vám na požádání ukáže místo a podá Vaši knihu života, ve
které budete moci číst,  jak ve své minulosti,  tak i  budoucnosti.  Tento způsob lze
využít při léčbě klientů, kdy můžete požádat Druida o knihu života dané osoby a v ní
poté číst jeho zdravotní stav a cestu, směr jakým jít k vyléčení. Příčina může být z
prožité  minulosti,  kde  budete  již  moci  nahlédnout  a  získat  tak  další  důležité
informace k léčbě. Pro svou knihu života již kdykoliv nemusíte žádat Druida, ale
můžete si ji vzít sami.

Věnovat  se  budeme  léčení  hlavy  velmi  podrobně.  Podrobněji  probereme  oční
spojnice,  mluvidla,  tělísko  rovnováhy,  ušní  spojení.  Budeme  se  učit  zjišťovat  a
následně léčit vysoký a nízký tlak, snižování teploty, úprava cholesterolu, krevních
destiček, oční onemocnění – šedý či zelený zákal, záněty a další.

Při zasvěcení do Shambally 3110, přijímání kódů budete taky sami léčeni tak, abyste 
věděli, jaké to je, když poté budete lidi léčit sami. Budete cítit vysokovibrační energie
stejně tak, jako je ucítí Vaši klienti při Vaši práci. Tato energie je vysokovibrační, jak 
už jsem několikrát zmínila a je zapotřebí, pokud ji používám také dávat tam, kde je jí 
potřeba a to posílat energii planetě Zemi, cca 1x týdně – pro posílení, léčení jí 
samotné.

Budete mít přístup k dalším informacím, kde je při své práci budete moci dále využít.
Naučíte  se  „jít  po  niti“  přímo  k  příčině.  Naučíte  se  lépe  a  hlouběji  pracovat  s
pohybovým aparátem, očima a dalšími orgány,  kde nebudou chybět  ani  podvojné
orgány, jejich propojení a funkčnost.

Naučíte se zde také čistit prostory „in natura“, ale taky mimo Váš dosah (na dálku).
Budete umět nabíjet  kameny, energeticky nabíjet  vodu pozitivní  energií  a spoustu
dalších důležitých věcí, které pomůžou Vašemu klientovi k uzdravení.

POZOR!!! Účastníci musí mít zasvěcení Shambally 1024 a 2002.

Kurz je jednodenní.


