
 
 

СЕМИНАРИ  ALL LOVE 

С ПАТРИК ЗИГЛЕР 

В БЪЛГАРИЯ 
  

ВАРНА 17, 18, 19, 20 Юни (за начинаещи и за учители) в хотел 
Импала 

  

Часове:  от 09:00 до 17:00 в събота 

от 10:00 до 17:00 в неделя 
  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА МЕТОДА във ВАРНА - на 17.06.2011 от 18:00ч 

в Клуб-Библиотека „Виделина” 
 

  

ALL LOVE (SKHM) - ЕНЕРГИЯ НА ЖИВАТА 
СВЕТЛИНА 

Разширена Техника за Лечение и Работа за Възнесение на 
Душата 

  

Каква е тази техника и как се провежда семинара ALL LOVE? 
  

ALL LOVE е енергия с много висока честота. По време на 
семинара ние ще работим усилено за възможността всеки един да 
изживее срещата с божествената си същност в  света на 
измеренията в себе си. 

  

При този метод не се използват символи и няма предварително 
определени правила, но всички ще бъдат подпомогнати от водещия, 
така че всеки участник да направи пряка връзка с енергиите на ALL 
LOVE (SKHM). 

  

 Работата по време на семинара може да доведе до опит, 
подобeн на този, който е имал Патрик във вътрешността на 
Голямата пирамида в Гиза през 1980 година. 

http://impalahotel-bg.com/
http://impalahotel-bg.com/
http://www.videlina.org/


По време на курса, може да се случат спонтанни инициации, 
както се случи с мен през 2005 г. когато моят Висш Аз се свърза 
директно с енергията ALL LOVE (SKHM). 

  

По време на семинара ще работим интензивно с: 
 Медитации и Визуализации. 
 Хармонизиращи движенията звуци. 
 Техники за дишане.  
 Локализиране и изчистване на блокажи от всички нива - 

ментално, емоционално, физическо. 
 Изпълване на тялото с енергия и светлина, вътрешен мир 

и безусловна любов. 
 Освобождаване от негативизъм. 
 Връзка с Небе-Земя, Мъжко-Женско начало. 
 Танц на безкрайното. 
 Споделяне и групова интеграция. 
 Достигане до по-висша мъдрост и вътрешна интуиция. 
 Всички ще бъдат част от работната среща. 

  
За кого е предназначен семинарът? 
За всички, които почувстват вътрешен повик да присъстват. 
 

Водещ: 
Патрик Зиглер  
http://www.all-love.com/igroops/alllove 

  
  
Организатор: 
Елисавета Александрова-Зангелми http://seichim.doctor.bg 
 
  
Заб. Моля за записвания да се обадите в следващите дни на 

0885777645 или 0895950230 и на melhisedek@abv.bg 
 

 

http://www.all-love.com/igroops/alllove
http://seichim.doctor.bg/
http://nm.abv.bg/Mail.html#compose

