MAGIA SEKSUALNOŚCI

Od stłumienia i uzależnienia do świadomego kochania się
prowadzi

Colin P. Sisson
17-18.06.2017 Warszawa

Poszerz swoją zmysłowość i wzmocnij seksualny
potencjał.
Pogłęb swoje intymne połączenie z ukochanym, z
ukochaną, jak również ze swoim duchowym Ja, stosując
starożytną sztukę świadomej Magii Seksualności.
Seks jest jednym z najpotężniejszych ludzkich doświadczeń,
jest prezentem od życia. Dodanie świadomej obecności i pełnej
uważności do miłości seksualnej powoduje, że wysokie wibracje
seksualnej energii przenikają całe ciało z wielką mocą - magią
seksualności.
Magia Seksualności to nie Wschodnia Tantra. Wywodzi się z
Zachodu, od starożytnych mistycznych praktyk Kabały.
Jej bardziej współczesna wersja opiera się na zauważeniu, że
życie jako takie jest wynikiem aktu miłosnego. Ten prosty fakt
bywa dla nas trudny do pojęcia w czasach, gdy wielu uważa seks
za coś wstydliwego, brudnego i grzesznego.
Podstawą Magii Seksualności jest zrozumienie, że jedyną
przeszkodą w świadomym kochaniu się jest nie bycie w pełni
obecnym w sobie w danej chwili, w Tu i Teraz. Ale to właśnie seks
daje najlepszą okazję i zachętę do bycia w pełni obecności,
ponieważ jest wtedy w stanie zapewnić ludziom doświadczenie
najgłębszej przyjemności, w miłości, radości i wolności.
Seks jest wrażliwym tematem, dlatego też większość ćwiczeń
podczas warsztatu jest praktykowana w prywatnej przestrzeni
własnych sypialni.
Odkryj:
jak korzystać ze swojej nieograniczonej niczym mocy, by
kreować więcej miłości, radości i wolności
jak praktykować świadome kochanie się i jak przedłużać do
wielu godzin przyjemność seksualną
jak uwalniać swoje stłumienia i otwierać się na orgazm całego
ciała i ekstazę
jak uzyskać dostęp do naturalnej mocy swojego piękna i
sensualności
jak wzmocnić swoje zdrowie i żyć długo
jak wejść jeszcze głębiej w miłość
Zapraszamy!

Colin P. Sisson
jest charyzmatycznym
nauczycielem świadomego
życia z Nowej Zelandii, znanym
polskiemu czytelnikowi
autorem bestsellerów
inspirujących
do
wewnętrznego przebudzenia.
Jest twórcą Integracji
Oddechem, która w ostatnich
latach poszerzyła się w
Integrującą Obecność –
praktykę bycia obecnym,
łącząca z wewnętrznym
źródłem harmonii wolności.
Colin znany jest z poczucia
humoru, wielkiej prostoty i
mocy przekazu, oraz ze szczególnej atmosfery jaką wprowadza
na swych zajęciach. Jego doświadczenie, intuicja oraz
zdolność do współodczuwania inspiruje ludzi na całym świecie
do bardziej świadomego i twórczego życia. Więcej na
www.colinsisson.com
Książki Colina dostępne
w po polsku (Wyd.
Medium):
Wewnętrzne
Przebudzenie, Podróż w
Głąb Siebie, Twoje
Prawo do Bogactwa,
Tajemnica Dwunastu
Kamieni i inne.
Data: 17-18.06.2017
Godziny: 9:30-17:30 z
przerwą na lunch
Miejsce: Warszawa, Centrum Jupiter, ul. Towarowa 22
Cena warsztatu:
590 zł - jeśli zadatek 200 zł wpłynie do 26 maja 2017
690 zł - jeśli zadatek 200 zł wpłynie po 26 maja 2017.
Liczba miejsc ograniczona, miejsce rezerwuje wpłacona
zaliczka. Warsztat jest tłumaczony na język polski.
Kontakt: Justyna Grabska, kom. 609 818 114,
e-mail: justynamgrabska@wp.pl
Rezerwacje i książki także do kupienia w KsięgarnioKawiarni
Nalanda, Wrocław, Pl. Kościuszki 12

