DIAGNOSTIKA PREDURČENIA
(matrica jedinečnosti)
Pomocou diagnostiky predurčenia môžete zistiť :
- osobné predurčenie (čo potrebujete v sebe odhaliť – centrálna energia
duše)
- predurčenie vo vzťahu k ľuďom vo Vašom okolí – to, čo máte odovzdať
svetu, rodičom, deťom, blízkym a ľuďom v princípe
- predurčenie duchovnej realizácie – Vaše Vyššie duchovné úlohy
- výpočet energetického potenciálu, rozsah a kvalitu energie v každej čakre
- výpočet a rozlúštenie energií rodových kanálov v línii otca a matky
- energie, cez ktoré priťahujete partnerov a blízkych do svojho života
- výpočet energií rozkvetu a peňažného kanála
- výpočet energie tvorivej a sociálnej realizácie
- spojenia v partnerstve a celkové úlohy predurčenia v partnerskom zväzku
- výpočet podporných energií po desaťročiach
Prostredníctvom dátumu narodenia je zostavená matrica Vášho osudu –
Vaša karta osobnosti, cez ktorú môžete získať informácie o všetkých Vašich
základných kvalitách, talentoch a schopnostiach.
Z vytvorenej matrice a jej rozboru nepochopíte iba možné príčiny problémov
a ťažkostí, ale aj to, čo Ste mali nadelené pri narodení. Dostanete k dispozícii
unikátny „recept“, s ktorého pomocou môžete vplývať na okolnosti, zmeniť svoj
život a osud na priaznivé smerovanie.
Metóda diagnostiky predurčenia pomocou tarotových kariet Veľkej Arkany
je daná k dispozícii pre duchovné prebudenie ľudstva. Energie prechodu
planéty Zem zo sveta duše do sveta ducha si vyžadujú očistenie negatívnych
osobných kárm predchádzajúcich životov a rodových kanálov ľudí.
Transformácia prebieha na telesnej, duševnej a duchovnej úrovni - dlhovekosť,
bezhraničná Vesmírna láska, úplné odpustenie a prijatie, otvorenie nových
energetických kanálov, prameňov a síl. Recept je k dispozícii, realizáciu
transformácie musí ale každý uskutočniť sám.
V základe je metóda založená na princípe 22 kódov – je to 22 energií
budovania sveta. Na tomto princípe je vytvorené všetko na svete.
V 22 energiách je založený vyšší potenciál a neodpracované karmické úlohy
každého z nás.

Doplňujúce informácie.
22 energií sa delí na tri sedmičky :
1. Sedmička sveta matérie (od 1 po 7)
2. Sedmička sveta duše (od 8 do 14)
3. Sedmička sveta ducha (od 15 do 21)
22-ý kód je priechodný (vyslobodenie vyššieho ducha).
Oboznámenie sa s energiami, ktoré prúdia do života konkrétnej duše je
základ pre osobnú prácu. Používanie energie môže byť v plusovom (tvoriacom)
resp. mínusovom (ničiacom) aspekte. Už uvedomenie si toho, že duša používa
jej danú energiu nesprávne je základ pre zmenu. Ale zmena sa uskutoční iba
vtedy, ak duša začne na zmene skutočne pracovať. Posilňovanie kladných
stránok svojej bytosti, rozlúštenie nesprávnych vzorcov správania, konania a ich
následné „prekódovanie“ – to je najdôležitejšia práca každého jednotlivca na
Zemi v súčasnej dobe. A vlastne jediná, kvôli ktorej sa duša na Zem vtelila.
Spracovanie diagnostiky predurčenia (podľa potreby s jednou osobnou
hodinovou konzultáciou) stojí 50 €. Pre jej vypracovanie postačuje napísať
jednoduchú objednávku s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia
a akceptácie sumy 50 € na mailovú adresu : masazeaporadenstvo@gmail.com .
V prípade potreby každá následná osobná konzultácia stojí 20 € / hod.
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