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Fondatorii la București, 28-30 octombrie 2016 (audio) - Editura Proxima Mundi

Înregistrările audio ale evenimentelor de la București (28-30 octombrie 2016) totalizează 11 ore și 02
minute și sunt transpuse pe 2 DVD-uri, al căror conținut este prezentat mai jos (sunt traduse în limba
română). Prețul afișat este pentru setul de 2 DVD-uri. Nu se distribuie separat.
* Participanții la evenimentul din București din 2016 beneficiază de un preț redus (în acest
caz, bifați opțiunea corespunzătoare mai jos, iar apoi, la finalizarea comenzii, precizați
numărul de participare la rubrica `Alte precizări`). Seturile de DVD-uri cu preț redus sunt
disponibile în limita numărului de participanți la evenimentul din București din 2016 și se
distribuie pe baza listelor de participanți.

Preț
90,00 lei

Descriere

DVD 1

I. O seară cu Fondatorii - atelier 28 octombrie 2016
(traducere: George Acu)
01. Fondatorii despre autoîmputernicire și perspectivele României
02. Meditație de vindecare a planetei, asistată de ființe de Lumină din Marele Soare Central descarcă

II. Integrarea și transcenderea sinelui uman (ego) - atelier 29
octombrie 2016
(traducere: George Acu)
03. Sal - Prelegere despre sinele uman și integrarea lui
04. Fondatorii despre sinele uman versus Sinele Mai Înalt
05. Meditație cu sinele uman și aspectele mai înalte ale ființei
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06. Leah despre sinele uman versus Sinele Mai Înalt
Durată DVD 1: 5 ore 52 minute

DVD 2
07. Meditație cu ființele de Lumină care ajută Pământul

III. A trăi în conștiința dumnezeiască - atelier 30 octombrie 2016
(traducere: George Acu)
08. Sal - Răspunsuri la întrebări și prelegere despre interconectivitate/Unime și conștiința
dumnezeiască
09. Fondatorii despre conștiința dumnezeiască și iluminare
10. Meditație cu aspectele mai înalte ale ființei (7D-12D)
11. Sal - Prelegere și meditație pe tema „a fi una cu Dumnezeu”
12. Domnul Sananda despre conștiința dumnezeiască
13. Meditație de fuziune cu aspectele mai înalte ale ființei, fiind Sinele Mai Înalt
Durată DVD 2: 5 ore 10 minute

Durată totală (DVD 1+2): 11 ore 02 minute
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