Kristallide tervendav vägi –
sissejuhatav kristalliõhtu Võrus
Reedel, 18.09 kl 18 -21
Võluvõru (Jüri 19a III korrus)

Kristalliõhtule on oodatud need, kes on huvitatud kristallidest, nende sisemisest võlust
ning tervendusväest, mida need imelised kivimid endas kannavad ja välja kiirgavad.
Kristalliõhtu sobib neile, kes täna tunnevad juba tõmmet kristallide vastu, kuid
eelteadmised kristallide osas puuduvad või on vähesed ja soovivad rohkem teada saada,
kuidas need imelised kivimid enda jaoks tööle panna, et muuta oma elu kristallide abil
rõõmsamaks, armastavamaks ja tervisest pakatavaks.
Kristalliõhtu teemad:
Tutvume kõige tähtsamate tervenduskristallidega ja missuguste probleemide
korral on võimalik neist abi saada;
Selgitame kristallide hooldamise ja hoidmise tähtsust ja kuidas seda õigesti teha;
Kuidas tunda ära oma kristalli, erinevad moodused endale ja teistele õige kristalli
valimiseks;
Kristallide värvus ja tähendus;
Õpime kristallilt küsima informatsiooni ja juhatust;
Tutvume kristallpendliga ja teeme esimesed sammud tööks pendliga;
Valmistame kristallvett ja soovitused, milliste kristallidega on hea puhastada ja
laadida joogivett;
Kodu energia puhastamine ja väestamine kristallidega;
Kristalliõhtu viib läbi Triin Anni.
NB! Kristalliõhtul osalejal on võimalus jätkata õpinguid järgmisel päeval toimuval
tervenduskursusel: „Kristallidega tervendamine - tervenduskursus”.
Osalustasu 25 eurot , eelregistreerumisel enne 15. septembrit või kahekesi tulles
20 eurot
Tule ja luba endale mõnus õhtu koos väestavate ja tervendavate kristallidega!
Lisainfo ja registreerumine voluvoru@gmail.com või tel 5853 1062
Info ka www.kristalliteraapia.ee

Kristallidega tervendamine tervenduskursus
Laupäeval, 19.09 kell 10-17
Võluvõru (Jüri 19a III korrus, Võru)

Kristallidega tervendamise kursus on mõeldud neile, kes on läbinud kristallide
sissejuhatava kursuse või kes tunneb ja teab kristallidest, kuid sooviks neid kasutada ka
tervendamisel ja tasakaalustamisel. Kursusel arendame oma tunnetust, õpime suunama
läbi kristallide energiaid ning õpime tegema tervendusseanssi nii endale kui teistele.
Õpime kristallide erinevaid asetusi ja tööd energiakeskustega. Peale kursust on osaleja
võimeline läbi viima kristallidega tervendamise seanssi nii endale kui teistele ning võib
kombineerida kristallidega tervendamist teiste tervendustehinkatega.
Kristallid on targad ja iidsed tingimusteta armastuse olendid ja toetavad meid enim
praegustel suurtel muutuste aegadel.
Kursuse kava:
Kristallidega tervendamise ajalugu ja alused - miks kristallidega tervendamine on
iidne ja tõhus teraapiavorm;
Tervendajatöö ABC;
Õpime tegema endale ja teistele kristalliseanssi;
Mil moel mõjutab kristalli unikaalne struktuur inimese energiakeha;
Erinevad kristalliasetused erinevate eesmärkide saavutamiseks;
Harjutused kristallide kasutamiseks;
Energiate suunamine ja tasakaalustamine kristallidega;
Aura puhastamine, energiablokeeringute leidmine ja eemaldamine kristallidega;
Energiakeskuste (7chakra) puhastamine kristallidega - viis, kuidas endale kodus
iseseisvalt kristalliteraapiat teha;
Kristallpendli kasutamine kristalliteraapias;
Uue Ajastu energeetilised muutused - mis muudatused leiavad aset meie energiaja kehasüsteemides;
Uue Ajastu kristallid - kõrgvibratsioonilised kristallid uue ajastu energiate
avamiseks meie teadvuses.
Kursuse viib läbi Triin Anni.
Töös kasutame kristallkuule, kristallvardaid, seleniiti, poleeritud ja poleerimata kive,
kristallpendlit.
Osalustasu: 75 eurot, enne 15.09 registreerujatele 65 eurot.
Osaledes kristalliõhtul ja -kursusel soodushind 77 eurot.
Lisainfo ja registreerumine voluvoru@gmail.com või tel 5853 1062
Info ka www.kristalliteraapia.ee

