Intuiţia și Liderii intuitivi
Ghid practic pentru ACCESAREA INTUIŢIEI
Cine îți generează/motivează/inspiră alegerile?
Instinctul, intelectul sau intuiția?
Cine îți crează ciclic/spontan realitatea în care trăiești?
Memoriile recurente ale subconștientului sau ”șoaptele interioare suave”?
Casa Bucuriei, str. Durbac Răducu Dumitru 64
Descoperă că intuiţia este o stare de conștiență de Sine care îţi oferă nivelul
interior de vibraţie (minte focalizată, echilibru emoţional și vitalitate fizică)
necesar pentru „primirea” realităţii pe care ţi-o doreşti. Află că pașii pe care îi faci
în dezvoltarea intuiției te conduc către o stare reală și continuă de liniște
interioară, de creativitate și bucurie.
Conştientizează că toate alegerile pe care le faci ca fiinţă intuitivă sunt în
armonie cu întreaga realitate şi în beneficiul tuturor (nu generează contra-reacţii).
Asta înseamnă că atunci când te laşi ghidat de vocea interioară a intuiţiei eşti
întotdeauna suficient de puternic ca să atragi realitatea în care crezi 100%, fără „a
te răni” pe tine sau pe altcineva.

Care sunt intențiile acestui eveniment în 2 paşi?
Dacă dorești să-ți recreezi / dezvolți, pe o fundaţie ”intuitivă”, propria ta
călătorie prin viaţă, ai ocazia să conştientizezi că acest lucru presupune un nou
nivel de minte (trăirea în prezent, alchimizarea ego-ului, acceptarea deplină),
care dezvoltă în plan fizic „coerenţa inimii” şi un nivel mai dinamic de neuroplasticitate a creierului.
Dacă dorești să participi la un program sistematic de antrenament pentru
accesarea şi dezvoltarea intuiţiei, iată o sincronicitate pentru a-ți găsi ”nucleul tău
de sprijin direct” și a primi ”setul de hărţi de antrenament” pe care le așteptai.

Ce cunoaştere și înțelegere îţi oferă primul pas?
Afli că alegerile/deciziile tale sunt determinate de:
nivelul de conștiență – percepţie pe care îl manifești;
nivelul de circuite neuronale pe care le-ai dezvoltat;
aspectele arhetipale originale pe care le-ai integrat;
prezența și puterea ego-ului asupra minții, emoțiilor și celulelor;

Examinezi „pastile de cunoaştere” - adevăruri profunde despre prezenţa în
afara timpului (în ACUM-ul lui UNU), despre gândirea non-duală, multidimensională şi despre starea de observator neimplicat;
Treci în revistă un profil holistic și realizezi unde te afli în accesarea
intuiţiei – ai posibilitatea să te auto-evaluezi după 30 de indicatori, în acord cu
starea de a fi (eu sunt), credinţele tale (eu cred), abilităţile intuitive (eu ştiu) şi
comportamentele efective (eu fac);
Înțelegi că dezvoltarea intuiției presupune un antrenament sistematic și
perseverent, orientat spre:
reducerea emoţionalităţii şi a conversaţiei inutile;
eliminarea etichetelor, rivalităţii şi a ne-încrederii;
sporirea clarităţii intenţiilor şi focalizarea atenţiei;
crearea sentimentului de deja împlinit, ....

Ce experimentezi direct în pasul doi?
practici două exerciţii de dinamică corporală prin care înveți cum să-ți
reprogramezi conștiința celulară prin mutarea succesivă a atenției în
diferite zone ale corpului, atenţie însoțită de sentimentul de recunoștință;
 asculți conştient sunete speciale cu intenția de acordare vibraţională la o
stare de conștiință non-duală şi atemporală;
 exersezi o tehnică de ancorare a minţii, emoţiilor şi celulelor într-o stare
perceptibilă de linişte şi echilibru și de activare a stării de observator. La
început vei recunoaşte intuiţia, în starea sa cea mai simplă, ca “golul/
spaţiul dintre gânduri”. Ancorarea progresivă a minţii în linişte îţi va permite
să vezi şi să simţi apoi “golul/spaţiul dintre lucruri”. În final, vei experimenta
„plimbarea prin spaţiu”, care te va reconecta la o realitate potenţială
caracterizată de acceptare totală, unitate şi siguranţă deplină.


Casa Bucuriei… este un spaţiu dedicat pentru reînnoire şi contemplaţie.
Apa alcalină vie cu structura hexagonală, ceaiurile şamanice detoxifiante,
fructele şi seminţele bio, “surprizele culinare ale casei” şi remediile de formă,
miros şi culoare, vor susţine toate călătoria ta spre intuiţie.
Contribuția ta pentru această „sambata intuitivă” si introductiva este astfel:
 student fara serviciu si pensionar min. 44 lei
 student cu serviciu min. 88 lei
 non-student min. 111 lei
Te invit să faci o donaţie individuală, în acord cu nivelul tău actual de
abundenţă şi valoarea pe care o atribui tu întâlnirii.

Participarea la acest eveniment implică confirmarea prezenței până ......

Îți multumesc pentru că ți-ai asumat puterea!
Cu drag si bucurie,
Vasile Păun - Anghel
Antrenor de Bună – Stare
Gândire non – duală, multi-dimensională
Echilibrare emoţională
Armonizare nuclee
Tabere speciale
https://www.facebook.com/vasile.paun.anghel
https://www.youtube.com/channel/UCXc0Loxnsh1PruIBZjoRa9Q
Tel. 0742064658
P.S. Pentru antrenamentele saptămânale numărul minim de participanţi este
1+7. Durata antrenamentului este de min.3 luni in care se prevede o tabară specială
de 4 zile. Inscrierea este de tip abonament lunar. Valoarea abonamentului se va
stabili personalizat cu fiecare doritor in parte!

