


 

ЗАЩО е добре да участвате?

Íåëè Êîíóåé å äèïëîìèðàí 
ñïåöèàëèñò ïî Àíãåëñêà 
òåðàïèÿ ñ íàïðåäíàëî îáó÷åíèå, 
ñåðòèôèöèðàí îò ä-ð Äîðèéí 
Âúð÷ó, è ñåðòèôèöèðàí ó÷èòåë 
ïî Êóíäàëèíè éîãà íà Éîãè 
Áàäæàí è ñïåöèàëíà éîãà çà 
áðåìåííè, éîãà çà ðîäèòåëè ñ 
ìàëêè äåöà è äð. 
Íåëè èìà èçêëþ÷èòåëíî áîãàò 
îïèò êàòî ó÷èòåë è äóõîâåí 
êîíñóëòàíò. Ïðåïîäàâàëà å 
êëàñîâå è ñåìèíàðè â íàé-
ðåíîìèðàíèòå è óâàæàâàíè 
äóõîâíè öåíòðîâå â Àìåðèêà, 
ßïîíèÿ, Õàâàè, î. Áîðíåî. 
Àâòîð å íà 6 êíèãè, êîèòî ñà 
èçäàäåíè â Àìåðèêà îò 
àìåðèêàíñêî èçäàòåëñòâî íà 
áúëãàðñêè åçèê. 
Íåëè å ðàáîòèëà çà Ëîñ 
Àíäæåëèñ Éîãà, Àþâåðäà è 
çäðàâíà ìåäèöèíà 
(íàé-ãîëÿìîòî ñïèñàíèå â 
ñâåòà îòíîñíî Éîãà, Àþðâåäà, 
çäðàâå è äóõîâíîñò).
Çàíèìàâà ñå ñ ëå÷åíèå ñ 
êðèñòàëè, Ðåéêè, ÷åòåíå ïî 
÷åðòèòå íà ëèöåòî, 
íóìåðîëîãèÿ, ñðåä ëþáèìèòå é 
òåìè ñà Àòëàíòèñ è Ëåìóðèÿ.

Ангелите са с вас по всяко време. 
Те искат да ви предадат съобщение 
за  мъдрост, любов и насока. 
Вашите ангели винаги ви говорят, 
но от вас зависи да чуете посланието.

Искате ли яснота в живота си?
Искате ли да живете духовно по-богат живот?
Имате ли грижи свързани с финанси, 
здраве или стрес?
Готови ли сте за промяната?
Ако отговаряте на някой от тези въпроси с ''да'', 
този семинар е точно за вас.

КАКВО ще научите?

КАКВО ще ви даде този семинар?

Да виждате, чувате, чувствате и знаете 
за Ангелската сфера.
Да разбирате характеристиките на истинската
божествена насока.
Да се доверявате на интуицията си.
Да получавате отговори от Божествената сила,
когато и да ви потрябва.

Вашите послания от Ангелите, които са винаги 
достоверни, нежни и изпълнени с любов. 
Докато следвате техните божествени препоръки, 
вие ще имате необходимата подкрепа, за да може 
да въведете положителна промяна в начина си на 
живот, кариера, връзки, здраве или друг аспект от 
битието ви.
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Настаняване

Регистрация за семинара

Ден за изчистване, освобождаване от стари модели, отваряне на 
каналите. 
Нели ще настрои аудиторията към чистата Божествена енергия на 
любовта и светлината, и ще бъде канала за посланията от Ангелите. 
Медитация за настройване на намеренията и призив за защита и 
напътствия от най-високо ниво. 
- „Изчистване/лечение чрез вакуум” с Архангел Михаил и Архангел 
Рафаил 
- Отрязване на етерни нишки, за да се освободите от повечето 
хронични болки.
- Лечебна и напреднала техника за лечение и премахване на проклятие и 
травми от минали животи
- Подготвителна Информация за Церемонията за пречистване с огъня.
Освобождаване от всичко, което стои на пътя ви и ви пречи да 
покажете целия си потенциал, да засияете!

Вечеря

ПЕТЪК, 4 СЕПТЕМВРИ  2009 
13.00 - 15.00 ч.

16.00 - 16.30 ч.

16.30 - 19.00 ч.

19,30 - 20,30 ч.

Кундалини Йога и медитация с Нели       
Закуска        
- Поставяне на светлинна психична защита.
- Ангелите и кристалите - как да изчиствате кристали, как да ги 
програмирате за различни цели, кварцов кристал за отваряне на 
третото око, медитация за увеличаване на ясновидските способности.

Обедна почивка 

- Контактьорство. Лично Архангел Михаил ще наблюдава всичко, 
затова ще получаваме само послания от Любовта и Светлината. 

- Ангелски гадателски карти.      

- Как да получавате информация за любов, здраве и професионална 
кариера с помощта на Ангелите.
 
- Работа с партньор. Ще приложите всичко научено на семинара, 
включително прекъсване на енергийни нишки, изчистване на чакрите, 
пречистване чрез вакуум, екраниране, ангелски карти, както и 
включване на всички интуитивни способности и сетива. Ще можете да 
видите/чуете/усетите посланията от Ангелите.
 
- Медитация Пари/Изобилие с Ангелите.
Всички ние имаме банкомат, машина за пари в себе си, чрез който 
можем да материалзираме пари по всяко време.  

СЪБОТА, 5 СЕПТЕМВРИ  2009 

7.30 - 9.00 ч.

9.00 - 10.00 ч.

10.00 - 13.00 ч.

13.00 - 15.00 ч.

15.00 - 18.00 ч.
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Огнена церемония за освобождаване от стари блокажи.

Вечеря

Неформални срещи 

СЪБОТА, 5 СЕПТЕМВРИ  2009 

18.00 - 19.00 ч

18.30 - 19.30 ч

20.00 - 21.00 ч.

Кундалини Йога и медитация с Нели

Закуска

- Ангелските Сфери, духовната група, в която душата ви се обучава и 
развива дълги години.
- Ангелски знаци: Какво показват числата 111, 333, 444, 777. 

- Индигови, кристални и многоцветни (деца на Дъгата).  

Обяд - аюрведична кухня (вегетарианска) 
Посещение на Камен бряг (най-енергийното място на нашето 
черноморие) и медитация на брега на морето. Ще се свържем с Архангел 
Михаил и от него директно ще получим информация за мисията ни в 
живота и за това, какви стъпки да предприемем за осъществяването й.

АНГЕЛСКО ПАРТИ
Ще танцуваме и ще пеем, защото музиката и танцът издигат нашите 
вибрации и така се свързваме по-лесно с Ангелите. За това  ще ни помогне 
и музикалният съпровод на китра, китара и дайре. Ако вие свирите на 
някакъв инструмент - вземете го.

НЕДЕЛЯ, 6 СЕПТЕМВРИ  2009 

7.30 - 9.00 ч.

9.00 - 10.00 ч.

10.00 - 12.00 ч.

12.00 - 13.00 ч.

13.00 - 14.00 ч.

14.00 - 19.00 ч.

19.00 - 21.00 ч.

Можете да се запишете за лични консултации с Нели и ангелите на 07.09.2009 през целия ден, 
като се обадите на организаторите на семинара и да си определите час в удобно за вас време.
Ще бъдат предложени за продажба и колекцията на Нели от бижута, вдъхновени от Ангелите 
(гривни и колиета, лично изработени и заредени от Нели и архангелите за конкретни цели). 

Аюрведа с Меги Колева - основател на център по Аюрведа в България. 
Тя ще ви разкаже за тази древна индийска лечебна система, съществуваща от 5 000 г. Ще разберете 
коя е вашата доша (в зависимост от  преобладаващия елемент – Вата (Въздух), Пита (Огън) и Кафа 
Земя), какво е  Абхиянга и как да коригирате дисбалансите в тялото си. Ще научите как да общувате с  
тялото си, и  как да  бъдете  млади и щастливи. ТУК и СЕГА!
Можете да си запишете час при Меги и нейния високо квалифициран екип за допълнителни консулта-
ции по Аюрведа, масаж, билколечение и т.н. Меги (както и Нели) работи в тясно сътрудничество с 
Архангел Михаил – Огнения Ангел, който напътства всички Служители на светлината.
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Ангелският семинар е изключително преживяване, което ще трансформира живота ви и ще 
отвори много нови възможности пред вас.
Какво ще ви бъде необходимо за този семинар: Носете удобно облекло, нещо, върху което да записвате, 
химикал и питейна вода.Избягвайте употребата на всякакви стимуланти като кафе, алкохол, 
наркотици, никотин, захар или шоколад, поне три часа преди семинара.
За часовете по Кундали йога сутринта, носете удобни бели памучни дрехи. Ако сте много 
чувствителна личност, носенето на бяла памучна шапка би било помогнало. В кундалини йога ние 
предизвикваме голям прилив на енергия, който отваря коронната чакра и събужда вашата кундалини 
енергия.
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