NASCER E VIVER
Que eu sou? “Eu Sou“ o Princípio Inteligente a Centelha Divina do Universo, viajando pelo
tempo/espaço no aprendizado das Leis Naturais e das Leis do Criador. “ Eu Sou a Memória SubAtômica, Atômica, Molecular que formam as substancias, no dizer de Lao Tse: as Mil Coisas que
advem do Um, do Dois, do Trino, a Trindade de toda Ciência, Filosofia, e Religião. Eu Sou a
Memória do Reino Mineral que forma as pedras, os metais, o vidro, os cristais como base do
primeiro Caminho a ser trilhado. Eu Sou a memória do Vírus, das Algas, das Gramídias, das
Plantas, das Arvores que dão as cores para me mostrar a beleza desta jornada em busca do “Eu
Sou”.
Eu Sou a memória dos seres unicelulares em busca dos órgãos, vísceras, aparelhos e
sistemas que compõe meu mundo animal, o Instinto a primeira memória consciente que servirá
como base a memória Hominal.
Eu Sou a memória do mundo Hominal, aquela que me dá o vislumbre do mundo Angelical,
a compreensão da memória Supra consciente para me proporcionar uma nova verdade de quem Eu
Sou.
Através das ferramentas da Cinesiologia Integral, este curso tem como objetivo, Desativar
Desmontar, Dissolver, Transformar, Transmutar e Transcender as memórias traumáticas da ilusão
da separação, das perdas, do sofrimento, da solidão e da ilusão da morte, para renascer em conexão
com Eu Sou (Eu Divino), em sintonia com nosso Anjo e a Fonte para realizar a missão da alma e
viver em Unicidade, Amor e Maestria.
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