Lasă-ți Esența să strălucească!
Program online de consiliere și transformare spirituală
- cu Mihaela Marinaș DaMaiDeparte.ro
Soul-Union.com

Daca m-ai găsit și citesti aceste rânduri, înseamnă că ești un suflet avansat.
Misiunea mea pe Pământ este să lucrez cu suflete avansate și să le ajut să-și
aducă aminte ce au uitat: să-și regăsească conexiunea supremă cu Esența lor
și să învețe să o manifeste pe Pământ.
Faptul că tu ești un suflet avansat nu înseamnă că ceilalți sunt mai puțin avansați
sau evoluați. Așa că nu te sui pe piedestal și nici nu te simți vinovat.

Nu ești nici mai presus, nici mai prejos decât ceilalți. Însă beneficiezi de o
cunoaștere profundă la nivel de suflet și ai calități ale sufletului foarte
importante și necesare în această perioadă pe Pământ.
Despre aceste calități, despre cine ești la nivel de suflet, despre cum să-ți aduci
aminte cine ești și despre cum să înveți să-ți manifești esența pe Pământ vom
vorbi în acest program.
Acest program este un program de suport, ghidare, consiliere,
transformare și vindecare pentru suflete avansate.
Informațiile cu care vei intra în contact sunt descoperite din experiența mea
personală ca suflet avansat și ca vindecător care lucrează cu suflete avansate de
câțiva ani. La fel, de mare importanță sunt informațiile din trainingurile pe care
le-am urmat de-a lungul anilor.

Tematica abordată:

Capitolul I Ce înseamnă să fii suflet avansat. Aici vom face un portret sufletesc
și psiho-emoțional al sufletelor avansate. Iată ce subiecte vom dezvolta teoretic
și apoi vom lucra energetic pentru a vindeca:
•

Suflete avansate și Pământeni

•

Trăsături ale sufletelor avansate

•

Scenariul de viață al unui suflet avansat

•

Ascensiunea spirituală pentru suflete avansate

•

Provocări ale sufletelor avansate: Provocări karmice, Răni ale copilului
interior &cadru familial disfuncțional, Traume și programe
transgeneraționale care rămân în ADN, Programe din conștiința colectivă,
Forme gând la nivel mental-perceptual, Conectare cu subsoluri
emoționale de disperare, neputință, lipsă de merit, Conectare cu energii
astrale întunecate

•

Provocări ale sufletului în Înregistrările Akashice: Supraresonsabilizarea,
Autosabotajul, Compasiunea exagerată, Frica de a păși în lumină,
Sentiment de încarcerare interioară, manifestat și prin circumstanțe ale
vieții exterioare, Sentiment puternic că Iubirea nu este posibilă pe
Pământ.

Capitolul II: Template-ul relațional al sufletelor avansate. Aici vom aborda
tematica relațiilor din perspectivă spirituală și vom vorbi despre particularitățile
relaționale ale sufletelor avansate. Iată temele abordate în acest capitol:
•

Stadiile spirituale ale relațiilor

•

Relații karmice

•

Ce înseamnă noua paradigmă relațională

•

Suflete pereche

•

Catalizatori ai inimii

•

Conexiunea cu sufletul geamăn și puterea ei transformațională

•

A TREIA ENERGIE – caracteristica conexiunilor profunde de suflet

Capitolul III Procesul de vindecare a sufletelor avansate. Aici vom vorbi
despre vindecarea multidimensională, despre viziunea mea legată de vindecare,
etapele și provocările vindecării pentru suflete avansate și vom discuta câteva
metode de vindecare eficiente pentru sufletele avansate. Iată temele abordate:
•

Viziunea mea despre vindecare

•

Metode de vindecare pentru suflete avansate

•

Vindecarea traumelor, a rănilor emoționale și a părților ținute în umbră

•

Accesarea energiei Sursei și rescrierea rănilor sufletului prin energiile
înalte

•

Înregistrările Akashice

•

Vindecarea Liniei Temporale

Capitolul IV. Puterea personală și misiunea sufletelor avansate. Aici vorbim
și vindecăm percepția eronată despre putere și învățam să ne asumăm și să
manifestăm misiunea personală și calea sufletului nostru. Tematicile abordate în
acest capitol:
•

Ce înseamnă puterea personală?

•

Blocajele principale in calea manifestării puterii pentru sufletele
avansate: Condiționări, Credințe limitative specifice sufletelor avansate

•

Aspecte asupra cărora e nevoie să lucrăm în încorporarea puterii
Conștientizare, Lucru cu copilul interior, Conectare cu esența ta și cu ceea
ce ai de făcut aici, Curățare programe și energii din conștiința
colectivă, Integrarea energiei feminine și masculine

•

Misiunea sufletelor avansate

•

Întrebări pentru descoperirea misiunii personale

•

Blocaje ale vechii paradigme în manifestarea misiunii

•

Daruri ale sufletelor avansate care ne ajută să manifestam misiunea:
intuiție, empatie, clarvedere, claraudiție, clarcunoaștere

