”Mintea intuitivă este un dar divin, iar mintea rațională este fidelul servitor al acesteia.
Noi am creat o societate care onorează servitorul și a uitat darul” - Albert Einstein

Leadership intuitiv
Program pentru nuclee de tip ”Vizionari”
- secvența de inițiere •
•
•
•
•
•

15 întâlniri
45 ore – antrenament în nucleu
90 de ore practici individuale
15 ore conectare la distanță
max 3 luni
Nucleu de min. 7 persoane

Iată perspectiva din care antrenez nucleele armonioase și cu viziuni
curajoase să practice un leadership intuitiv:
O încăpere dedicată ... O masa rotundă ... În jurul ei sunt lideri intuitivi
(femei și bărbați în aceiași bandă de compatibilitate - minim 7 aspecte)...
Își propun să acționeze ca un nucleu, ca o conștiință colectivă (minte,
inimă, corp și instrumente comune) armonizată ... Accesează cu
rapiditate banda de frecvențe theta / gamma ...
... Aleg o nouă acțiune / temă, ”văd” , simt și vorbesc despre rezultatele
dorite (folosesc inspirat tehnologia intenției) ... Interacţionează
conştient – toți știu să vorbească doar atunci când simt că este timpul lor
(când au inspirația cea mai puternică) şi toți pot să proiecteze energie
atunci cînd altcineva vorbeşte... Pe măsură ce conversaţia despre viziune
înaintează, toți sunt cu atenţia trează, intuiesc cine va vorbi şi apoi se
concentreză asupra acelei persoane, ajutînd-o să-şi exprime unicitatea cu
cea mai mare claritate mentală ...Trăiesc apoi, timp de mai multe minute,
o ”emoție coerentă” - simt aliniat starea de ”deja realizat” (adică
generează conștient o hologramă) ...
Acest program se adresează celor care aduc deja o contribuție conștientă în
mental – emoționalul colectiv al vorbitorilor de limbă română – versiunea
curentă exprimă un nivel nou de integrare/sinteză și se adresează, prioritar,
”nucleelor cu intenții de tip esențial” - adică acelor echipe compatibile și
inspirate, care au o viziune altruistă despre viitor și sunt real interesate să
genereze noi holograme ale realității bazate pe paradigmele
intuiție - interdependență - multi-dimensionalitate

Intenții la nivelul întregului nucleu
Mențin atenția
focalizată - min 3 min.
Manifest
echilibru
fizic – min
3 min.

Asamblez
realitatea
dorită – min.
13 min.

Exprim
acceptare față
de provocări peste 60%

Vorbesc din
starea
”Eu Vreau –
Știu – Pot –
Fac”

Transmut nivelul de victimă peste 200 pe Scara Hawkins
”Dacă ești deprimat, trăiești în trecut; Dacă ești nerăbdător, trăiești în viitor; Dacă ești detașat, trăiești în prezent.”

Ce obține un nucleu antrenat?
• alchimia umbrelor colective ale nucleului
• comunicare internă asertiv – inspirată
• menținerea conștientă a nivelului vibrațional ales

• gândire paralelă, focalizată, în timp real
• generarea de holograme ale intențiilor
• managementul invizibilului și al sincronicităților
• emisia conștientă de forme – gând în rețeaua proprie
+

conștientizarea și manifestarea
”CLUSTERULUI COMUN de abilități / daruri”
în proiecte esențiale de trezire a semenilor
”Imaginația este mai importantă decât cunoașterea” -Albert Einstein

