Institutul Shaumbra Prezinta

Scoala despre Energiile Sexuale
Acest profund workshop de trei zile se centreaza pe abuzul fizic, psihologic, psihic si
sexual si este deosebit de folositor:

• Celor a caror viata a fost sau este afectata
ca urmare a unui abuz;
• Celor ce doresc ca abuzul din viata lor
sa inceteze;

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

“Informatia prezentata in timpul acestui workshop este deosebit de importanta. Nu imi ajunge
spatiul, pentru cat de multe lucruri bune as vrea sa spun despre el. As dori ca intreaga populatie a
lumii sa participle la acest workshop.”
“A depasit cu mult asteptarile mele. A fost unul dintre cele
mai profunde evenimente spirituale la care am participat
vreodata.”

• Facilitatorilor care lucreaza cu pacienti
ce au astfel de probleme;

“In sfarsit, inteleg cum pot sa schimb tiparele distructive
din viata mea.”

In cadrul acestui workshop, va sunt oferite
informatii detaliate despre felul in care puteti elibera rani energetice adanci din fiinta
voastra si caile prin care puteti incepe sa va
bucurati de viata, intr-un nou mod.

“Acest workshop mi-a schimbat viata.”

• Celor care doresc sa inteleaga dinamica
energiilor inter-personale din punctul de
vedere al Noii Energii.

“Acesta a fost unul dintre cele mai bune workshop-uri
la care am participat! Va multumesc, va multumesc, va
multumesc!!!!!”

“Simt ca am curaj in viata mea si un nou sens al libertatii. Imi simt corpul mai luminos si inima mai
plina. Acum, simt sacralitatea a cine sunt, iar toti oamenii si evenimentele nepotrivite din viata mea
se dizolva treptat. Datorita acestui workshop, simt ca acum ma aflu cu adevarat pe scaunul soferului,
preluand controlul asupra vietii mele si ne mai lasandu-ma controlat de o energie foarte veche.”

Scoala despre Energiile Sexuale vine curand in zona ta de resedinta si este
prezentata de instructori acreditati. Puteti gasi detalii pe verso sau, vizitati siteul www.crimsoncircle.com/shaumbrainstitute, pentru mai multe informatii.

