INSTITUTUL SHAUMBRA PREZINTA

Aspectologia

– „Psihologia in Noua Energie”

In acest workshop intens de 3 zile veti invata
despre numeroasele voastre aspecte si despre felul
in care ele influenteaza fiecare moment din viata
voastra. Scoala este recomandata pentru cei care:
• Sunt gata sa afle solutii reale pentru problemele
cu care se confrunta;
• Cauta vindecare emotionala si eliberare fata de
ceea ce inseamna terapie obisnuita si consiliere;
• Urmaresc sa devina creatori constienti;
Reintoarce-te la Tine • Sunt facilitatori profesionisti, terapeuti, psihologi,
consultanti, etc;
Avand la indemana uneltele ce va sunt oferite in cadrul acestei Scoli, puteti
incepe sa va recunoasteti aspectele si rolul pe care acestea il joaca in viata
voastra. Pe masura ce le invitati sa vina inapoi, acest proces poate fi foarte
provocator si intens, dar, in acelasi timp, foarte eliberator. Reintegrandu-le,
aveti posibilitatea de a elibera rani energetice adanci si puteti incepe sa va
bucurati de viata intr-un mod nou, fara a avea nevoie de procesare mentala,
consiliere, medicamente, sau terapii indelungate si costisitoare.
Aspectologia inseamna, cu adevarat, reintoarcerea la Tine insuti. Realizand
existenta miezului esentei tale divine si invitandu-ti toate partile sa se reintoarca
Acasa, poti incepe sa experimentezi ce inseamna bucuria adevaratei integrari.

Reactii ale participantilor:
„Am simtit ca partea legata de integrare este foarte
importanta. Dar cel mai important este ca mi s-a oferit
o intelegere profunda si unelte, ce cred ca ma vor ajuta
in munca de integrare care urmeaza”.
„Scoala mi-a oferit o mai buna intelegere a aspectelor
si a Spatiului Sigur”.
„Workshop-ul s-a desfasurat intr-un mod foarte simplu
si incantator, pe intelesul tuturor”.
„Odata ce o persoana
participa la acest curs, ea
niciodata nu va mai fi aceeasi”.
„(Cea mai buna parte a fost
ca) Mi-am regasit Spatiul
Sigur si ca m-am reconectat
la sufletul meu”.
„Mi-a schimbat profund
viata. Este unul dintre cele
mai bune workshop-uri la
care am participat”.

Scoala de Aspectologie vine curand in zona ta de resedinta si este prezentata de instructori acreditati.
Puteti gasi detalii pe verso sau, pentru mai multe informatii, vizitati site-ul www.crimsoncircle.com.

