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Odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Dlaczego po radości przychodzi smutek? Czy dusza może się zgubić?
Dlaczego mnie to spotkało? Jak odnaleźć siebie? Dlaczego jestem sam? Strach jak temu zaradzić? Co to za
gra, o co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego nie potrafię się cieszyć tym, co inni? Dlaczego nie pasuję tutaj?
Dlaczego nie mogę spać? Dlaczego ciągle przysypiam i nie mogę się zbudzić na czas? Dlaczego, gdy
chciałem dobrze, to wychodzi źle? Skąd te ataki na mnie? Dlaczego mam problemy z pamięcią, ze skupieniem
się? Dlaczego jestem zmęczony? Chciałbym nauczyć się przekazów duchowych, coś odbierać? Chciałabym
zrozumieć, dlaczego tu jestem? Chciałabym lepiej radzić sobie z emocjami i z wybuchami wściekłości.
Chciałbym radzić sobie ze stresem. Chciałbym wiedzieć dokąd to wszystko zmierza i co dalej? Nauka
samoświadomości. Nauka bycia tu i teraz. Wiele, wiele innych kwestii. Prowadzimy pobytowe warsztaty
stacjonarne oraz zajęcia zdalne. Prowadzimy warsztaty ściśle tematyczne, np. rzucanie palenia papierosów.
Prowadzimy także szkołę malowania duchowego. Radzenie sobie z bólem. W dziale "Warsztaty stacjonarne"
można znaleźć ogólny Formularz zgłoszeniowy. To jest dla każdego, nie potrzeba mieć tu żadnych zdolności.
Fundacja Widzenia duchowe

Kategorie
Kultura i nauka - Hobby
Pozostałe
Biznes i gospodarka - Pozostałe
Turystyka i wypoczynek - Pozostałe
Kultura i nauka - Kursy i szkolenia
Strony według regionów - Dolnośląskie - Wrocław
Według domeny - Com
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