Sinhronitātes
Dažkārt dzīve mēdz līdzināties boksa mačam, kurā saņemam un raidām
bezgalīgi daudz sitienu. Bieži tad uzdodam sev jautājumu, vai tik Visums
nav sazvērējies pret mums? Vai varbūt tādējādi tiekam pārmācīti?
No otras puses, jebkurš dzīves pagrieziens var būt arī lielisks,
pārsteigumu un priecīgu notikumu pilns piedzīvojums. Tā notiek
tad, kad sagaidām lielo nezināmo nevis bailēs, bet ticībā un
patīkamās priekšnojautās. Dzīves notikumi raisās tik mistiskos
veidos! Tad sākam brīnīties, kāpēc Visums ir tik dāsns. Tāda ir
svētīta dzīve.
Avots & Sinhronitātes ir jaudīgs kurss, kas atver dalībniekus
sinhronitāšu brīnumainajai dzīvei.

Kas ir sinhronitātes?
Sinhronitātes ir nozīmīgas sakritības. Sinhronitātes ir
skaisti, labvēlīgi un harmoniski notikumi, kas risinās saskaņā
ar mūsu nodomu. Rodas sajūta, ka šis it kā uz labu laimi
peldošais Visums tomēr atbilst kaut kādiem noteiktiem
uzvedības modeļiem un atbild mūsu sirds alkām, savedot kopā
brīnišķīgus cilvēkus un notikumus.
Kad vienreiz pieredzam brīnumu, tad saucam to par laimīgu gadījumu
vai sakritību. Kad tas notiek otrreiz, sakām, ka mums paveicās. Ja
brīnumi atkārtojas jau vairākas reizes, tad sakām, ka esam veiksmes
lutekļi.
Bet, kad brīnumi un burvība ienāk katrā dienā un brīdī, tad ziniet - jūs
esat iegājuši sinhronitāšu maģiskajā dzīvē.

Ieiešana sinhronitāšu dzīvē
.

Kursā Avots un Sinhronitātes pieredzēsiet Avota spēka un Apziņas spēka
saplūsmi.

.

Cauri laikiem mēs Avotu esam saukuši dažādos vārdos - dievišķais, svētā
klātbūtne, kosmiskā apziņa, visuma inteliģence. Šajā kursā mēs saslēgsimies
ar Avotu, lai iegūtu neierobežotas Spējas.

.

Visas eksistences pamatā ir Apziņa. Tas ir pamats visam, kas ir. Šajā
kursā apgūsim garīgo zinātni par to, kā varam radīt sinhronitātes,
atmodinot sevī Apziņas spēku.

.

Dalībnieki iemācīsies sinhronitāšu radīšanas garīgo zinātni tieši
no Prītadžī, Vienotības Akadēmijas (O&O Academy) galvenās mentores.

.

Jūs apgūsiet trīs svarīgas sinhronitāšu zonas - dziedināšanas zonu,
lai pieredzētu fizisko veselību un atjaunošanos; mīlestības zonu,
lai piesaistītu un dzīvotu mīlestībā; un spēka zonu, kurā pašiem radīt
un izbaudīt pārpilnību.

.

Lai radītu sinhronitātes savā dzīvē, dalībnieki kursa laikā saņems un būs
pilntiesīgi vēlāk lietot īpašu transcendentālu praksi.

Vienotības Akadēmija
O&O Academy
Ammas Bagavāna dibinātā Vienotības
Universitāte (Oneness University) un
Krišnadžī un Prītadžī dibinātā Vienas Pasaules Akadēmija (One World Academy) ir
apvienojušās šajā izcilajā, cilvēku apziņu
transformējošajā skolā. Tā ir Avota spēka
un Apziņas spēka diženā apvienošanās.

Pasniedzēji
Krišnadžī un Prītadžī pārraudzībā
kursu Avots & Sinhronitātes vada
garīgie pasniedzēji, kuri savu dzīvi
velta, lai kalpotu cilvēcei.

21.-22. aprīlī
“Baltic Beach Hotel” Jūrmalā
Cena par kursu: *
- līdz 8.martam ar 15% atlaidi
- 300€
- no 8.marta līdz 31.martam ar 5% atlaidi - 335€
- pēc 31.marta standarta cena
- 355€
*Jauniešiem līdz 25 gadu vecumam cena - 300€
Informācija un reģistrācija kursam: www.fenomenslatvija.com

