
Mrtvé duše, přivtělené duše, démoni, 
světelná cesta, rituály, duchovní předměty

Svět, ve kterém žijeme – 21. století. Stále někam pospícháme, honíme se, málo relaxujeme, odpočíváme, ať
už  pasivně  nebo  aktivně.  Všechno  se  modernizuje,  ale  jsou  určité  věci,  které  se,  jak  to  jen  napsat,
zmodernizovat nedají. Nemůžete je zaškatulkovat, dát štítek nebo krabičku. Jsou a nejsou. Ale všechno má
svůj  význam.  Existují  nepsaná pravidla  řekněme – karmická  – příčina  – následek,  ale  to  by bylo moc
jednoduché. Je to hlubší. Na kurzu si budeme povídat o tom, co není vidět, slyšet, takže to není, ale přece to
je. Budeme si říkat, proč tady jsou, proč přichází, co dělat a další. Kurz bude s praktickými ukázkami. Těším
se na vás.

Obsah kurzu:
Mrtvé duše Přivtělené duše

- Proč přišly - Jak je poznám, že jsou u mě 

- Jak se odvádí - Proč vlastně přišly

- Jak poznám, že je pryč - Můžu se jich zbavit sama

- Může se vrátit - Co po mě chtějí

- Obětinky - Jak mám s tím žít, co mám dělat, když to zjistím

- Vykuřovadla - Můžou ublížit někomu z mé rodiny

- Hřbitovní svíce - Proč si vybrala právě mě
Démoni Čištění prostor 

- Kde k němu můžu přijít - Popisy různých očist - podrobně

- Je to nakažlivé - Práce se solí

- Můžu někomu ublížit - Práce s vodou

- Co mám dělat

- Jak je dostat pryč
Světelná cesta Duchovní předměty 

- Co to je - vysvětlení významu a možností použití – různé druhy

- Jak se tvoří

- Proč zrovna tady

- Co se děje, když je

- Musím ji uzavřít, když nechci?

- Může se mi něco stát

- Je to pro mě vhodné, aby byla
Očista, nabíjení a léčení – osob Rituály

- očista osob žijících v domácnosti a proč - kdy a jak dělat

- nabíjení a léčení osob - proč je dělat

- Vhodné rituály pro léčení - Práce se živly
Nabíjení předmětů - Různé druhy rituálu vše s ukázkami

- Proč nabíjet
- Jak je používat
- Význam a smysl nabíjení

Kurz je jednodenní.
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