Jesteśmy jedno Życie, jedna Droga, jedna Świadomość.

Drodzy i kochani współtwórcy Ścieżek Światła i Mądrości, szanowni i drodzy przyjaciele.
Pozdrawiamy was z wielkim szacunkiem dla was, waszej pracy i misji, która rozwija dobro w ludzkim świecie.
Zwracamy się do Ciebie z prośbą i wezwaniem do współpracy przy projekcie, który ma wizję
łączenia wielu ludzi na całym świecie. Ludzi o podobnych poglądach i wglądzie w życie, ścieżkę rozwojową
i potencjał ludzki.
Intencją jest stworzenie zjednoczonej siły, która pozytywnie wpłynie na pole informacji o energii
jednostki, narodów i całej ludzkości dla dalszego rozwoju Życia na Ziemi.
Jesteśmy na przełomie wieków, "stary" świat się wali i "nowy" zależy od naszego wyboru.
Mamy szansę i obowiązek być świadomym współtwórcą nowej drogi człowieka na Ziemi. Dlatego
przygotowujemy projekt Via Harmonia

Światowe Dni Ciszy
25. - 26. 5. 2019
W Europie Środkowej, w Czechach, w Pradze, odbędzie się wielkie spotkanie, podczas którego duża grupa
ludzi będzie fizycznie razem przez 25 godzin w CISZY, w tonie spokoju wewnątrz i wokół nas.
W głębokim konsensusie upłynie 24 godziny, zanim Słońce będzie krążyło po planecie plus dodatkowa godzina,
aby aktywować zjednoczoną siłę.
Będziemy zaszczyceni, jeśli przeprowadzisz podobne spotkania ze znajomymi i obserwującymi w jak
największej liczbie osób na Twojej stronie społeczności. I tak właśnie zjednoczyli się z nami w godzinach wg.
Twoich czasowych momożliwośći.
Dzięki tej sieci podobnie dostrojonych wydarzeń osiągniemy większą intensywność i działanie naszej wspólnej
idei.
Połączmy się w możliwie jak największej ciszy i pokoju nastrojonych grup.

25 godzin CISZY dla świata w pokoju na całej planecie
w tym samym czasie
Cisza rozłącza nas od "starego" i otwiera "nowego".

Prosimy Cię, którzy jesteście aktywni w życiu społeczności i chcą
wspierać waszą wspólną pracę, wypełnijcie ten formularz kontaktowy.

Zarejestruj się tutaj >>>
Opis waszych opcji będzie dla nas ważny w kolejnych krokach. Chcemy zobaczyć moc, którą
połączymy na Ziemi. Będziemy szczęśliwi mogąc otworzyć moc naszych połączeń na całej Ziemi.

Daj moc Życiu w pokoju!

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.viaharmonia.com.

Dołączcie, wszyscy są ważni!

Tylko zjednoczona świadomość zmienia przeznaczenie środowiska

Z szacunkiem za współpracujące zespoły
Ernestína Velechovská
email: world@viaharmonia.com
www.viaharmonia.com
www.facebook.com/25hoursofsilence/

