Szkoła Energii Seksualnych (SES) – wprowadzenie i informacje
Dlaczego SES?
Prawie każdy z nas doświadczył w swoim życiu traumy z dzieciństwa, zranień emocjonalnych,
karmienia energią, gier o władzę, a nawet przemocy fizycznej lub seksualnej. Mając te bolesne
wydarzenia w naszej historii, łatwo jest postrzegać innych ludzi i sytuacje jako przyczynę naszego
nieszczęścia i ograniczeń. Jednak wraz z głębszym zrozumieniem dynamiki energii i wyborem
miłości do samego siebie, zaczynamy zdawać sobie sprawę, że to wszystko było grą w
gromadzenie mądrości, rozgrywaną w podstawowym schemacie męsko-żeńskiego rozszczepienia
energii. W wyniku tej nierównowagi dualności istnieje wirus energetyczny, który przyniósł
zniekształcenia w każdej części życia, w tym w związkach, seksualności, zdrowiu fizycznym i nie
tylko. Nawet jeśli ten wirus jest wszechobecny i pozornie nieuchronny, istnieje rozwiązanie, takie,
które otwiera drogę do miłości własnej, suwerenności energetycznej i oświecenia.
Rozwiązaniem tym jest "recepta", która pomaga wyeliminować wirusa w sobie, a tym samym nie
przekazywać go dalej rodzinie i bliskim oraz położyć kres jego destrukcyjnym skutkom
wewnętrznym. W rzeczywistości, kiedy wychodzisz z dynamiki władzy i przechodzisz do miłości
własnej, wirus po prostu traci zainteresowanie.
Czy to dotyczy ciebie?
Fizyczne, seksualne, emocjonalne i psychiczne nadużycia są powszechne na całym świecie,
przejawiają się w każdej części społeczeństwa i wpływają na każdą osobę, bogatą czy biedną,
młodą czy starą, męską czy żeńską. Jednak ta nadużywana energia jest często trudna do
zidentyfikowania, ponieważ zmienia kształt, szybko zmieniając formę jak mutujący wirus, aby
pozostać ukrytą i aktywną w każdej jednostce. W jednej chwili może wydawać się słodka i
bezbronna, a w następnej zawzięcie zawstydzająca. Może występować zarówno jako krzywdziciel,
jak i ofiara, żywiąc się energią wzbudzoną przez tę dynamikę i utrwalając swoje istnienie. Wirus
ten powoduje brak równowagi fizycznej w ciele, szczególnie w okolicach brzucha, brak równowagi
w umyśle, który powoduje depresję, niepokój i zmęczenie, a także zakłócenia w rodzinie, miejscu
pracy, szkole, kościele i innych organizacjach. Jest on przenoszony i propagowany praktycznie
przez każdego człowieka na naszej planecie.

Potencjał wolności
Pozwalając sobie na zanurzenie się głęboko w transformujące doświadczenia w Szkole Energii
Seksualnych, zrozumiesz jak ten wirus działa w twoim ciele, umyśle i życiu, i jak się od niego
uwolnić. Dowiesz się skąd wziął się ten wirus, jak funkcjonował w innych sferach i w całej historii
Ziemi oraz usłyszysz wzruszającą historię Yeshui (Jezusa), Marii Magdaleny i głębokiego
uzdrowienia. Energie tych dwóch Mistrzów będą również bardzo obecne z Tobą podczas zajęć.
Dzięki tym głębokim doświadczeniom zrozumiesz, że nie chodzi tu o obarczanie winą kogokolwiek
lub czegokolwiek, nawet wirusa. Rozdzielenie Adama i Izydy, reprezentujących męską i żeńską
energię, służyło pięknemu celowi, a teraz są one gotowe do ponownego połączenia się w każdej
indywidualnej istocie.
Uczestnictwo w Szkole Energii Seksualnych jest okazją do głębokiej transformacji i uzdrowienia,
z efektami, które mogą obejmować lepsze zdrowie fizyczne, koniec kradzieży energii i gier o
władzę, zrównoważone związki, zwiększoną kreatywność i w końcu prawdziwe oświecenie. Jest
to powrót do esencji samego siebie.
Ponad 10.000 ludzi na całym świecie wzięło udział w Szkole Energii Seksualnych, pozwalając na
powrót radości do ich życia.
Tło historyczne SES
Oryginalna "Szkoła Energii Seksualnych" (SES), nazwana tak ponieważ zajmuje się starożytnym
brakiem równowagi pomiędzy energiami męskimi i żeńskimi, została przekazana przez Tobiasza
na początku 2006 roku w San Diego, w Kalifornii. Szkoła została następnie sfilmowana podczas
spotkania z publicznością w lipcu 2006 roku, zaktualizowana przez Adamusa w 2015 roku.
Szkoła stała się jednym z najważniejszych i zmieniających życie warsztatów oferowanych przez
Karmazynowy Krąg.
Szkoła online będzie prowadzona na żywo przez Geoffrey'a i Lindę Hoppe, którzy będą oferować
wgląd i ułatwienia przed i po każdej nagranej sesji.

Ten warsztat jest idealny by:
•
•
•
•
•

-

Poznać wirusa energii seksualnej i dowiedzieć się, jak wpływa on na Twoje życie
Stworzyć swoją własną ścieżkę do miłości własnej i pozwolić na powrót do radości
Odkryć daremność gier o władzę
Nauczyć się, jak powstrzymać innych przed przechwytywaniem Twojej energii
Poprawić swoje związki, zdrowie i samopoczucie

HARMONOGRAM ZAJĘĆ:

Piątek, 18 czerwca: 18:00 - 23:30 czasu polskiego
Sobota, 19 czerwca: 18:00 - 23:30 czasu polskiego
(Uwaga: Na koniec tego dnia będzie podane ważne zadanie domowe)

Niedziela, 20 czerwca: 18:00 - 23:00 czasu polskiego
Przerwy na kawę pomiędzy sesjami będą trwały 20 minut.
Przerwa na posiłek w połowie zajęć będzie trwała 45 minut.
KOSZT: 595 USD
REJESTRACJA ZOSTAJE ZAMKNIĘTA: 16 czerwca 2021 r.
DOSTĘP ONLINE:
Nagrania wideo Szkoły Energii Seksualnych będą dostępne online do 4 lipca 2021 roku (bez
wyjątków). Tekst po polsku (E-reader) będzie dostępny do 19 września 2021 roku.
JĘZYK: Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. E-czytniki będą dostępne w języku
polskim.
Proszę pamiętać, że zapisy tekstowe zajęć zawierają kompletne channelingi Tobiasza i Adamusa,
jak również komentarze Geoffa i Lindy z wydarzenia, które miało miejsce w aktualizacji z czerwca
2015 roku. Dlatego segmenty i ćwiczenia Geoffa i Lindy, przedstawione w tekście, nie będą
odpowiadać słowo w słowo wydarzeniu prowadzonemu na żywo.
WAŻNE: SES jest szkołą wyłącznie dla Twojego osobistego doświadczenia. Materiały nie mogą
być kopiowane ani udostępniane osobom trzecim. Nie jest dozwolone oglądanie zajęć online z
innymi osobami, które nie zarejestrowały się na te zajęcia, ani dzielenie kosztów z innymi
osobami. 1 rejestracja = 1 osoba. Twoja uczciwość jest bardzo ważna.

Tłumaczenie informacji o SES: Włodek Salwa – Lektor PL

