Institutul Shaumbra Prezinta

Scoala Calatorului in Vis – Tranzitia prin Moarte
Serviciul funerar marcheaza sfarsitul calatoriei voastre pe Pamant
dar, de asemenea, acest moment reprezinta inceputul unei noi calatorii,
deoarece spiritul vostru traieste mai departe in taramurile non-fizice.
Ceea ce se intampla in aceste taramuri depinde de credintele si nivelul
de constientizare pe care le aveti.

In timpul acestui workshop de trei zile, va sunt oferite informatii
detaliate legate de experienta dinaintea, din timpul si de dupa tranzitia
voastra. La sfarsitul acestei scoli veti privi atat moartea, cat si viata,
dintr-o perspectiva cu totul noua si diferita.
De asemenea, acest workshop, va ofera
oportunitatea de a deveni facilitator pentru
Calatoria in Vis – Tranzitia prin Moarte. Acest
gen de Calatorie va permite sa daruiti celor dragi,
sau unor clienti, confortul si ajutorul trecerii prin
procesul mortii intr-un mod bland, ghidandu-i prin
taramurile non-fizice. Calatoria in Vis reprezinta un proces spiritual
foarte vechi, ce onoreaza moartea, considerand-o parte a calatoriei
fiecarei fiinte, onorand in acelasi timp familia si comunitatea sociala.
Acest material extraordinar este potrivit pentru toti cei ce sunt
interesati a invata si intelege mai mult despre procesul tranzitiei prin
moarte si pentru cei ce doresc sa ofere acest serviciu, ca si Ghizi
certificati ai Calatoriei in Vis.

Ce au spus cei ce au participat anterior la acest workshop:

“Cea mai intensa si extraordinara experienta spirituala pe care am avut-o
vreodata”.
“Intr-adevar fantastic! Ofera o perspectiva deosebit de larga asupra
continuitatii existentei noastre
ca fiinte spirituale, atat in forma
fizica, precum si in afara ei”.
“Sunt foarte recunoscatoare
pentru aceasta experienta. Ma
onorez pe mine mai mult datorita
ei...iar acum stiu ca pot alege sa-mi
traiesc viata intr-un mod diferit”.
“Gandul de a lucra cu cei ce mor
ma speria putin. Acest workshop a trezit in mine un nivel mai mare de
speranta si incredere in propriile mele capacitati. Asadar, le multumesc
tuturor celor ce au fost implicati in aducerea in manifestare a acestui
material, la toate nivelele”.
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Scoala Calatorului in Vis – Tranzitia prin Moarte vine curand in
zona ta de resedinta si este prezentata de instructori acreditati.
Puteti gasi detalii pe verso sau, vizitati site-ul www.crimsoncircle.
com/shaumbrainstitute, pentru mai multe informatii.

