Fondatorii la București 2012 (set 2 DVD-uri)

Fondatorii la București, 5-7 octombrie 2012

(audio) - Editura Proxima Mundi

Înregistrările audio ale evenimentului din București (5,6,7 octombrie 2012) totalizează 11 ore și 30 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 2012 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 2012 și se distribuie pe baza listelor de participanți.
Costul înregistrărilor este de cca. 7 (!) ori mai mic decât al participării fizice.
54,00 lei
Preț

Descriere
DVD 1

I. O seară cu Fondatorii - atelier 5 octombrie 2012
(Traducere: George Acu)
01. Sal - Introducere
02. Meditație de conectare cu aspectele mai înalte ale ființei
03. Fondatorii despre schimbările planetare, cu referire la România
04. Sal - Întrebări de la public și răspunsuri

II. Vindecarea celor 6 corpuri mai dense - atelier 6 octombrie 2012
(Traducere: Adrian Pașcanu)
05. Sal - Introducere despre vindecare
06. Meditație - Reprogramarea subconștientului
07. Fondatorii despre cele 6 nivele de vindecare
08. Sal - Metode de vindecare pentru cele 6 corpuri mai dense
09. Sal - Introducere la arcturieni
10. Arcturienii despre timp și linii temporale. Meditație
11. Meditație de vindecare a liniei temporale a României - descarcă
12. Meditație de activare a înălțării, în Marea Piramidă
13. Meditație de încheiere pentru ziua a 2-a
Durată DVD 1: 7 ore 27 minute

DVD 2

III. Înălțare - atelier 7 octombrie 2012
(Traducere: George Acu)
14. Meditația de inițiere în Templul de Lumină (Sananda)
15. Leah despre înălțare
16. Sal despre înălțare
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17. Sal - Întrebări și răspunsuri
18. Fondatorii despre înălțare și Merkaba
19. Meditație de activare a înălțării (Sananda)
Durată DVD 2: 4 ore 03 minute
Durată totală (DVD 1+2): 11 ore 30 minute
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