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Lifeline
Linia Vieţii

Program creat şi dezvoltat
de Institutul Monroe

„Marea iluzie este aceea că omenirea are limitări”
Robert A. Monroe.

Lifeline

este un program complex cu multiple aspecte, care oferă acces

la stări de conştiinţă extinsă diferite de cele experimentate în Gateway
Voyage. Accentul principal se pune în acest program pe ajutorul oferit celor
de „aici”, din această realitate fizică şi pe ajutorul oferit pentru celor „de
dincolo”, care şi-au făcut tranziţia din această lume fizică şi care ar putea
avea nevoie de ajutor.
Sprijinul pentru cei de „aici” constă în amplificarea abilităţilor voastre de a
oferi energie pentru vindecare, celor care o solicită. Clubul Energia Delfinului
- DEC utilizează tehnici dezvoltate de Bob şi Nancy Monroe pentru
direcţionarea energiei vindecătoare în scopul ameliorării disfuncţiilor fizice,
mentale, emoţionale şi spirituale.
Ajutorul oferit celor „ de dincolo” se realizează intrând în stările de conştiinţă
superioare ale nivelelor cuprinse între Focus 23 şi Focus 27, devenind un
cunoscător experimentat în folosirea acestor nivele.
Focus 23 este, adesea, perceput ca un tărâm în care anumite suflete, din
diferite motive, pot fi "blocate" în tranziţia din viaţa lor fizică. Participanţii
Lifeline învaţă să stabilească un contact confortabil cu astfel de suflete şi să
ofere asistenţă pentru a-i ajuta să se deplaseze în Focus 27, zona descrisă de
Bob Monroe în cartea sa Ultimate Journey (Călătoria Supremă) ca Parcul sau
Centrul de primire. La sosirea în Focus 27, ei sunt primiţi de cei dragi şi
ghidaţi în anumite zone ale Centrului de primire, cele mai potrivite pentru
următoarea lor etapă de dezvoltare.

De asemenea, participanţii în cadrul acestui program vor avea posibilitatea
de a explora nivelele Focus 24, 25, şi 26, acestea fiind definite ca teritoriile
Sistemelor de credinţă şi de a investiga propriile lor convingeri şi credinţe
curente după care funcţionează în această lume. Întrebările care apar de cele
mai multe ori sunt: "Care este credinţa mea care mă limitează cel mai mult?"
şi " Mă ajută convingerile mele prezente să explorez aşa cum îmi doresc, liber
şi pe deplin?"
Însă, poate cel mai semnificativ impact al acestei săptămâni vine de
revelaţiile personale, care apar frecvent din activităţile de "salvare
recuperare". Dincolo de satisfacţiile considerabile de a-i ajuta pe alţii
avanseze, mulţi dintre participanţi realizează că, în acelaşi timp,
recuperează părţi pierdut din ei înşişi şi, astfel, dobândesc reîntregire
echilibru.
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Participanţii Lifeline vor învăţa, de asemenea, să se deplaseze în siguranţă
în următoarele nivele Focus:
Focus 22: nivelul în care oamenii încă mai sunt în lumea fizică dar au
conştiinţa parţială, îşi amintesc de parcă ar fi visat, stările de delir şi cele
induse prin substanţe chimice;
Focus 23: populat de oameni care au părăsit recent existenţa fizică şi încă
nu s-au adaptat la o astfel de schimbare;
Focus 25: teritoriile Sistemelor de credinţă în care cei care au părăsit
lumea fizică s-au împotmolit într-un anumit sistem de credinţe;
Focus 27: Centrul de primire sau Parcul, proiectat pentru a uşura trauma
şi şocul de tranziţie din realitatea fizică şi pentru a-i ajuta pe cei „de acolo”
în evaluarea opţiunilor pentru următorii paşi în creşterea şi dezvoltarea
lor.

Lifeline – Linia Vieţii va avea loc în pitorescul Bran, jud. Braşov.
Condiţii de participare: absolvirea programului

Gateway Voyage.

Date despre programul Gateway Voyage găsiţi la secţiunea Programe pe
site-ul www.hemi-sync.ro .
Numărul participaţiilor este limitat la maxim 14 de persoane.
Preţul programului Lifeline este de 800 de EURO şi include taxa şi
materialele de curs, cazarea şi mesele servite.

Facilitator
Psih. Ritta Nicoară – Trainer Rezidențial și Outreach TMI
Cei care doresc să participe la acest program se pot înscrieri la:

Ritta Nicoară
mail: ritta@hemi-sync.ro, rittanicoara@yahoo.com , tel: 0744 – 11.84.76
Pentru rezervarea locului dumneavoastră la acest program este necesară
plata unui avans de 150 EUR, plată pe care o puteţi face prin virament
bancar în contul indicat în formularul de înscriere.

Programele rezidenţiale ale Institutului Monroe (TMI) sunt dedicate
dezvoltării şi explorării profunzimilor conştiinţei umane.
Prin explorarea stărilor profunde ale conştiinţei extinse, căutătorul vine să
cunoască şi să îşi înţeleagă mai bine sinele complet.
TMI nu oferă un nou sistem de credinţe astfel că, persoanele din toate
categoriile sociale, mediile profesionale şi religioase au participat la programe
fără a intra în conflict cu propriile lor credinţe.
Singurul aspect care vi se cere să-l luaţi în considerare cu toată seriozitatea
este posibilitatea că:
sunteţi mai mult decât corpul vostru fizic.

Institutul Monroe are convingerea fermă că este mult mai important să
sprijine şi să ajute participanţii în găsirea răspunsurilor personale
decât să promoveze un anumit sistem de convingeri sau doctrine.
Prin urmare, toţi participanţi sunt încurajaţi să vină la acest curs cu
propriile lor sfere de interese, cu mintea şi inima deschisă.

