Průvodce
Energetickým čtením
Co je Energetické čtení?
Jak probíhá a co vše obsahuje?
Co díky němu můžeš získat?

Petra Priesol

průvodkyně k životu v souladu se sebou

Co je Energetické čtení?
Energetickým čtením nazývám proces, kterým spolu procházíme, když se
na tebe naladím. Popisuji ti, co vidím, vnímám a cítím (ať už na úrovni energie
nebo na svém těle) ohledně situace/otázky, se kterou se na mě obracíš.
Energetické čtení je způsob, kterým ti nabízím unikátní pohled na tvou
aktuální situaci. Zároveň způsob, jak se dozvědět širší souvislosti s tvým
aktuálním tématem spojené.
Informace, které ti předávám, jsou úzce spojeny s úrovní tvého vědomí
a duchovní otevřeností. Proto jsou předávané informace vždy takové, kterým
rozumíš, a které jsi připravena slyšet.
Dalo by se říct, že EČ je něco mezi konstelací a channelingem. Také způsob
využití mé empatie, schopnosti nacítit se na druhé, vysoké vnímavosti
a citlivosti na různé nuance, jasnovědění aj.
Celkově jde o velice příjemný zážitek nejen pro tebe, ale také pro mě. Vidím
v něm, nakolik je unikátnost každého z nás jiná a důležitá, stejně jako
jedinečnost příběhu/tématu, se kterým přicházíš. Každé Energetické čtení je
přesně na míru aktuální situaci, se kterou spolu do Energetického čtení
jdeme.
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Co Energetické čtení není?
Pozor, nepleť si však tuto službu s věštěním nebo jiným způsobem výkladu
budoucnosti.
Energetické čtení je nezávislý a nezaujatý popis skutečnosti takové jaká
aktuálně je a různé souvislosti s ní spojené.
Tudíž za tebe ani nic nerozhodne.
Naopak ti však může poskytnout informace, které ti dopomohou k jasnějšímu
rozhodnutí v souladu s tebou, pochopení sebe samé či dané situace apod.
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Co díky EČ můžeš získat?

1.
2.
3.

Pravdivé vyobrazení dané situace, jak se v ní cítíš;
případně, jak ji lze řešit.

Praktické kroky, které můžeš začít využívat v každodenním
životě, a které tě v daném tématu podpoří.

Mohou také přijít zprávy od tvé duše, vyššího já,
duchovních průvodců či informace k určitým univerzálním
pravdám či vesmírným zákonům apod.
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Co díky EČ můžeš získat?
Energetické čtení přináší nejen pohled a popsání energií.
Prostřednictvím EČ se dozvídáš důležité informace o sobě,
potřebné souvislosti k pochopení a získání nadhledu do dané
situace. Získáváš praktické kroky do života a můžeme se dostat, až
k více energetické práci typu aktivace potenciálu, konečnému
kroku rozhodnutí, aby se daná situace dala do pohybu, vzkazům
tvé duše/tvých duchovních průvodců a další.
Záleží, na které konkrétní téma se chceš v Energetickém čtení
podívat. Zobrazí se vždy to, co má být předáno a v aktuální situaci
tě nejvíce podpoří. Někdy je to čistě jen popis, jindy praktické
kroky nebo zprávy shora či kombinace všeho.
Čtení je vždy různé a přichází v něm ke mně i různé podněty,
vizualizace a zprávy k předání.
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Energetické čtení obsahuje:

1.
2.
3.

Sestavení a vypracování 3-4 otázek
na míru (přes e-mailovou komunikaci),

Energetické čtení (živé online setkání,
60-90 min videohovor přes ZOOM)
+ závěrečné sdílení po čtení.

Audio (formát mp3) a video (formát mp4)
záznam z Energetického čtení (zaslaný
na tvůj e-mail přes uschovna.cz).
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Co budeš k EČ potřebovat?
CHECKLIST #1

Předem sestavené otázky,
abys je měla při ruce, až tě
vyzvu k jejich přečtení.
Dobré internetové připojení.
Papír a tužku na poznámky
(není nutné).

Co od tebe před EČ potřebuji já?
CHECKLIST #2
Popis tématu, se kterým se na mě obracíš, abych ti mohla sestavit konkrétní
otázky přímo na míru. Vždy ti je zasílám zpět ke schválení a případně je
upravujeme tak, aby s tebou co nejvíce rezonovaly a ladily. Otázky si však
můžeš sestavit i sama. Toto probíhá přes e-mailovou komunikaci ještě před
tím, než se spolu setkáme na ZOOMu.
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Jak Energetické čtení
probíhá?
Energetické čtení probíhá na základě kladení otázek, které
mi na mé vyzvání pokládáš a odpovědí, které ti
zprostředkovávám přes videohovor na ZOOM. (Je důležité,
abys na mě i viděla, protože už třeba jen vyjádření mého
těla ti předává důležité informace. :-)
Online setkání začíná tím, že se spolu chvíli pobavíme.
Vysvětlím ti, jak to celé proběhne, co se bude odehrávat.
Potom si projdeme stanovené otázky a ujistíme, že jsou
stále aktuální, případně upravíme dle aktuálních potřeb.
Jakmile máme vše ujasněno, zavírám si oči a ladím se
na energii toho, na co jsou směrovány otázky. A pokaždé,
když ti řeknu, že se můžeš zeptat, položíš mi první otázku.
Pak ti odvyprávím vše, co cítím a vnímám, což může být
různě dlouho a jakmile je vše předáno, vyzývám tě
k položení další otázky a tak stále dál, dokud nezískáš
odpovědi na všechny své otázky.
Následně nechávám prostor, zda se něco dalšího vyjeví,
je-li co předat, předám, a pak už čtení končí a ještě si
sdělujeme své dojmy a zkrátka probereme, co je potřeba.
Průvodce Energetickým čtením

7/10

© Petra Priesol 2022

Postup před Energetickým čtením:
1) Vyplnění objednávkového formuláře (jméno, příjmení, tel., e-mail)
a zaplacení služby.
2) Do 2 pracovních dnů tě kontaktuji e-mailem uvedeným v objednávce,
abychom probraly tvé téma, sestavily otázky a stanovily termín našeho
online setkání přes ZOOM.

Postup po Energetickém čtení:
Do následujícího pracovního dne obdržíš e-mailem odkaz ke stažení
tvého video a audio záznamu Energetického čtení.
V případě potřeby nabízím možnost domluvy další navazující spolupráce
v podobě konzultací.
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DOPORUČUJI

Ujasni si své téma/témata
Rozhodneš-li se pro Energetické čtení a zašleš objednávku,
ujasni si také, s jakým tématem/tématy se na mě obracíš.
TVÁ ENERGIE ~ RODINA ~ PRÁCE ~ PODNIKÁNÍ ~ VZTAHY ~ FINANCE
a další

1.

Co tě teď aktuálně nejvíc zajímá a chtěla by ses o sobě dozvědět?

Svou odpověď si můžeš zaznamenat zde.

2.

Co tě teď či delší dobu trápí, tíží a byla bys ráda za nasměrování?

Svou odpověď si můžeš zaznamenat zde.

3.

Je něco, co aktuálně řešíš a podpořil by tě nezaujatý pohled "zvenčí"?

Svou odpověď si můžeš zaznamenat zde.
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Děkuji za tvůj zájem!
Jsem ráda a šťastná za každou krásnou
bytost, která se rozhodla nahlédnout do své
energie,

ale

i

dalších

energetických

souvislostí.
Díky

mému

"překladu"

je

čtení

velmi

praktickým pomocníkem a průvodcem do
života. Navíc také skutečně jedinečným
zážitkem.
Moc se těším na naše společné online setkání!

Je něco nejasné? Napiš mi.
info@petrapriesol.cz

Energetické čtení objednej kliknutím ZDE.
Tento průvodce smí být v nezměněné formě volně šířen,
vždy však s uvedením autorky Petry Priesol.
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