typ A.. 1000ks

Léčivá krystalová lůžka

„Růženínovo-avanturínový kruh“

„Křišťálovo-citrínový kruh“

Uvolňuje
napětí a
pročišťuje
emoce.
Harmonizuje
a uzemňuje
emocionální
a fyzické
tělo.

Projasňuje
mysl a
obnovuje
duševní
rovnováhu.
Je přívalem
energie pro
mentální
a duševní
tělo.

Růženín,
Avanturín,
Ametyst, Fluorit a Turmalín.

Křišťál,
Citrín,
Ametyst, Sodalit, Selenit a Turmalín.

Přijďte se vykoupat v energii krystalů!
Riegrova 239, Černošice* 15 min vlakem ze Smích nádr. Tel: 775388205, 739694464 cherub.reconnected@gmail.com

Léčivá krystalová lůžka
Tuto šamansko-ezoterní metodu léčení jsme objevili díky indiánské “medicinwoman”
Alicii Hamm a byli jsme překvapeni jejím efektivním ůčinkem. Před navštívením
krystalového kruhu probíhá malý očistný rituál pomocí šalvěje. Vstupujete buď
s určitým záměrem, nějakou otázkou a nebo jen tak relaxovat. Mnoho lidí zde
zažívá absolutní pocit zmizení či rozpuštění pocitu fyzického těla, člověk se vznáší
jako obláček energie v kruhu. Někdy se může objevit významná vzpomínka či vize
podstatná k celkovému uzdravení. Kruhy působí kolem celého těla i pod zemí, takže
člověk je jako ve vajíčku, což velmi ocení lidé s narušenou nebo neucelenou aurou
(elektromagnetickým a světelným polem člověka). Pobyt v kruzích eliminuje působení
nejrůznějších “entit” z prostoru, kterého si konkrétně mnozí ani nemusí být vědomi.
Stává se to například po psychických nebo fyzických šocích, díky nevhodnému
použití jogínských či jiných “duchovních” technik, po narkozách, alkoholu, drogách.
Jsme přesvědčeni, že tyto kruhy jsou v současné době obzvláště užitečné. Působí
jako generátory vesmírné energie, napomáhají k opuštění emoční zátěže z minulosti,
a snadnějšímu průchodu transformativním obdobím.
Srdečně Vás zveme k nám do Černošic.
Lucie a Jan Cherubínovi.

typ B.. 1000ks

Léčivá krystalová lůžka

„Růženínovo-avanturínový kruh“

„Křišťálovo-citrínový kruh“

Uvolňuje
napětí a
pročišťuje
emoce.
Harmonizuje
a uzemňuje
emocionální
a fyzické
tělo.

Projasňuje
mysl a
obnovuje
duševní
rovnováhu.
Je přívalem
energie pro
mentální
a duševní
tělo.

Růženín,
Avanturín,
Ametyst, Fluorit a Turmalín.

Křišťál,
Citrín,
Ametyst, Sodalit, Selenit a Turmalín.

Přijďte se vykoupat v energii krystalů!
Riegrova 239, Černošice · 15 min vlakem ze Smích nádr. Tel: 775388205, 739694464 cherub.reconnected@gmail.com

Léčivá krystalová lůžka
Tuto šamansko-ezoterní metodu léčení jsme objevili díky indiánské “medicinwoman”
Alicii Hamm a byli jsme překvapeni jejím efektivním ůčinkem. Před navštívením
krystalového kruhu probíhá malý očistný rituál pomocí šalvěje. Vstupujete buď
s určitým záměrem, nějakou otázkou a nebo jen tak relaxovat. Mnoho lidí zde
zažívá absolutní pocit zmizení či rozpuštění pocitu fyzického těla, člověk se vznáší
jako obláček energie v kruhu. Někdy se může objevit významná vzpomínka či vize
podstatná k celkovému uzdravení. Kruhy působí kolem celého těla i pod zemí, takže
člověk je jako ve vajíčku, což velmi ocení lidé s narušenou nebo neucelenou aurou
(elektromagnetickým a světelným polem člověka). Pobyt v kruzích eliminuje působení
nejrůznějších “entit” z prostoru, kterého si konkrétně mnozí ani nemusí být vědomi.
Stává se to například po psychických nebo fyzických šocích, díky nevhodnému
použití jogínských či jiných “duchovních” technik, po narkozách, alkoholu, drogách.
Jsme přesvědčeni, že tyto kruhy jsou v současné době obzvláště užitečné. Působí
jako generátory vesmírné energie, napomáhají k opuštění emoční zátěže z minulosti,
a snadnějšímu průchodu transformativním obdobím.
Srdečně Vás zveme k nám do Černošic
Lucie a Jan Cherubínovi

