Katalog vsebin
spletne šole
ORACLE MEMBERSHIPTM

Si želiš, da bi obstaja šola, ki bi ti ponudila pravo življenjsko znanje?
Takšno znanje, ki resnično pride prav v konkretnih situacijah življenja.
Šola, kjer bi spoznal vse o svoji duši. Se naučil manifestirati svoje želje. Ustvarjati
obilje in vzpostavljati ljubeče odnose.
Razreševati konflikte na zavesten način in graditi uspeh na temeljih svoje dobre
vibracije.
Šola, kjer bi obudil svoje duhovne darove in se naučil dragocenih energijskih tehnik
za večjo pretočnost življenjske energije in celostno zdravje.
Kjer bi te skupnost podpirala, da si točno takšen kot si, in bi bil v njej polno sprejet
in objet z ljubeznijo.
Šola, ki bi združevala duhovni svet in praktične napotke za boljše življenje.
Ta šola obstaja! Ustvarila sem jo zate!
Imenuje se spletna šola ORACLE MEMBERSHIP™!
V njej ti dragocena znanja in kanalizirano zavest direktno iz vira vesolja predajam
medij in moderni orakelj Tjaša Dorelay.
Šola samo 1x na leto odpre svoja vrata, da se ji lahko pridružiš, in to je zdaj!
Vstopi v spletno šolo ORACLE MEMBERSHIP™, kjer najdeš vso jasnost za
življenje na enem mestu!

LEGENDA:
kanalizirana meditacija/ritual
dogodek (fb live)
duhovni vodnik
modrost
zahtevnost

Moderni orakelj
Spletna šola ORACLE MEMBERSHIP™
Medij za sporočila duhovnih vodnikov
Avtorica tečaja CELESTIAL INSPIRATION™

Katalog vsebin spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™ je izdala družba A dotik d.o.o., Novi trg 32a, 1241 Kamnik v marcu
2021. Delovanje Spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™ urejajo vsakokratno veljavni Splošni pogoji spletne šole Oracle
Membership™, ki so dostopni na spletni strani www.tjasadorelay.com.

Tvoja vibracija ustvarja tvojo situacijo
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Kaj je spletna šola ORACLE MEMBERSHIP™?

Kaj prejmeš v spletni šoli ORACLE MEMBERSHIP™?

To je spletna šola, v kateri spoznaš vse, kar te je kadarkoli zanimalo o življenju.
Tjaša Dorelay s teboj deli jasnost za življenje, dragocene modrosti in praktična
orodja za tvojo duhovno prakso, da prebudiš svoje dušne darove in zaživiš kot
vodja svojega življenja.

Spletna šola ORACLE MEMBERSHIP™ ti vsak mesec prinese NOVA življenjska
znanja! V šoli vsak mesec prejmeš:

Namen šole je, da ti ponudi prostor, kjer vsak mesec prejmeš bogato znanje in
praktične rituale ter napotke za tvoje zavestno življenje. Tako povečuješ svojo
vibracijo in uspešno kreiraš svoje situacije.
Ljubeča skupnost modernih orakljev (tvojih sošolcev v šoli) ti drži varen prostor in
ljubečo spodbudo, da znanja, ki jih v šoli prejmeš, integriraš v svoj vsakdan in si
tako dvigneš kvaliteto svojega življenja.

1. NAPOTEK MESECA: kanalizirano sporočilo
duhovnih vodnikov, ki ti razloži energijo meseca

2. TOČKE V
ČASU: najboljši
datumi v mesecu
za odnose, obilje,
manifestacijo,
jasnost in čiščenje ter ritual na
najmočnejšo točko
v mesecu

3. POSNETEK
KANALIZIRANEGA
DOGODKA, RITUAL ali
MEDITACIJA na temo
meseca. Vsak mesec nova
tema!

4. VSAJ 2 DOGODKA
V ŽIVO PREKO
SPLETA S TJAŠO
DORELAY, na katerih
ti preda modrosti
o temi meseca ali
kanalizira sporočila
duhovnega vodstva
in odgovarja na tvoja
vprašanja

5. PREDSTAVITEV DUHOVNEGA VODNIKA

6. ZAPRTA FACEBOOK SKUPINA* – bonus, v kateri potekajo dogodki v
živo s Tjašo Dorelay in v kateri se, v visoki vibraciji, povezujemo moderni
*Če Facebook računa nimaš in si ga ne želiš ustvariti, ne skrbi, vse vsebine in vsi dogodki, ti bodo na voljo
tudi v spletni učilnici na www.tjasadorelay.com.

Program šole ORACLE MEMBERSHIP™
Te zanima, kakšna super znanja in dragocene modrosti življenja prejmeš v
spletni šoli? Prelistaj katalog in odkrij kako bogata knjižnica znanja te čaka
v šoli!
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SPOZNAJ
SVOJE
DUHOVNE
VODNIKE

Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
SPOZNAJ SVOJE DUHOVNE VODNIKE IN
SE NAUČI SODELOVANJA Z NJIMI
Kanalizirano meditacijo POTOVANJE V
DUŠNO KRALJESTVO IN SREČANJE Z
OSEBNIM SAMOROGOM
Posnetek dogodka na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja o tem,
kako lahko tudi ti sodeluješ z duhovnim
vodstvom
Predstavitev duhovnih vodnikov
SAMOROGOV

Si želiš v meditacijah doživljati več uvidov? Prejeti
več jasnosti skozi svoje sanje?
V tej vsebini izveš, kako lahko s prehrano, rituali,
energijskimi vajami in meditacijami tudi ti postaneš
bolj jasnoviden in samozavesten pri sprejemanju
uvidov.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay KAKO
POSTANEŠ JASNOVIDEN?
Kanalizirano meditacijo ZA AKTIVACIJO
UVIDOV z boginjo Isis
Kanalizirano meditacijo ZA SPUŠČANJE
STAREGA IN ODPIRANJE ZA NOVO z
boginjo Kali
Posnetek dogodka, na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja o tem,
kako aktiviraš svojo supermoč jasnovidnosti
Predstavitev boginje ISIS
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Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Spoznaj svoje duhovne vodnike in odkrij, kako se
lahko vsakodnevno z njimi povezuješ na preprost
način. Izveš kdo so vodniki tvoje duše, koliko jih
je, kako jim je ime in na kakšen način ti lahko v
življenju pomagajo.

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Zavihek v spletni učilnici:

KAKO
POSTANEŠ
JASNOVIDEN?

Katalog vsebin spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™
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Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay DUŠNI
NAČRT LETA
Kanalizirano meditacijo ZA DUŠNI NAČRT z
nadangelom Mihaelom
Kanalizirano meditacijo SPOZNAJ SVOJE
OSEBNE ANGELE
Kanalizirano meditacijo ZA ODPIRANJE
SRCA z angeli in boginjo Kuan Jin
Posnetek dogodka na katerem Tjaša Dorelay
odgovarja na tvoja vprašanja o tem, kako se
v življenju osredotočiš nase in svoje dušne
želje.
Predstavitev duhovnih vodnikov OSEBNIH
ANGELOV

Od kje prihaja tvoja duša? Kaj piše v tvoji dušni
pogodbi? Zakaj si izbral ravno planet Zemlja za
svoj dom? Kako nate vplivajo pretekla življenja in
kaj se zgodi, ko tvoja duša zapusti to življenje in se
vrne nazaj v svoj izvor? Spoznaš čarobne skrivnosti
svojega obstoja in izveš vse, kar moraš vedeti o
svoji duši.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay DUŠNA
POT
Posnetek predavanja O UTELESITVI DUŠ
Posnetek dogodka na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja o
tvojem obstoju na planetu Zemlja
Predstavitev boginje ISIS
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DUŠNA
POT

SPOZNAJ
SVOJEGA
ZMAJA

Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
KANALIZIRANA MEDITACIJA: SPOZNAJ
SVOJEGA ZMAJA
(astralno potovanje)
Kanalizirano sporočilo zmajev: 5 MODROSTI
ZMAJEV ZA TVOJE ŽIVLJENJE
Kanalizirano sporočilo zmajev: 7 NAČINOV
SODELOVANJA Z ZMAJI
Kanalizirano meditacijo: KRISTALNE ČAKRE
IN SVETLOBNO TELO z zmaji
Posnetek dogodka na katerem Tjaša Dorelay
odgovarja na tvoja vprašanja o zavesti zmajev
in o tem, kako sodeluješ z njimi
Predstavitev duhovnih vodnikov ZMAJEV

Spoznaj zgodovino orakljev, kdo so bili, kje so
se učili in kako so pridobili svojo sposobnost
dostopanja do višjih resnic in znanja. Raziskuješ
iz katere veje orakljev prihajaš prav ti in s kakšno
prakso lahko te svoje sposobnosti obudiš. Odkril
boš svoje duhovne sposobnosti, s katerimi zaživiš
bolje, ko jih uporabiš.

Zavihek v spletni učilnici:

DUŠNI
NAČRT LETA

Zmaji so tisti duhovni vodniki, ki transformirajo
našo realnost in nam pomagajo, da živimo v svojem
najvišjem potencialu.
Podaš se v kraljestvo zmajev, spoznat svoje osebne
zmaje. Izveš ime svojega zmaja in se naučiš z njegovo
pomočjo dostopati do svoje prave resnice.

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Super tema za začetek novega obdobja: novega leta
ali znotraj tvojega življenja. Naučiš se izdelati dušni
načrt zase ter spoznaš korake, ki te pripeljejo do
zastavljenih ciljev na ljubeč in lahkoten način.

MODERNI
ORAKELJ

Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
MODERNI ORAKELJ
Kanalizirano meditacijo KRISTALNI
MAGNET ORAKLJA z boginjo Shekmet
Kanalizirano meditacijo ODKRIJ SVOJE
SPOSOBNOSTI ORAKLJA z boginjo
Shekmet
Posnetek dogodka na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja o
modernih orakljih
Predstavitev boginje SHEKMET
www.tjasadorelay.com
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Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

IZBERI SVOJO
USODO LETA

Spoznaj svoje kolo usode in izberi svojo usodo leta.
Začni novo leto ali novo obdobje močno povezan s
svojo dušno pogodbo in v obdobju, ki je pred teboj,
hodi po poteh, ki te maksimalno podpirajo. Znotraj te
teme se povezuješ s svojo usodo in spoznaš, kako
lahko svobodno usmerjaš svoj tok življenja.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay IZBERI
SVOJO USODO LETA
Kanaliziran ritual KOLO USODE z Varuhi
usode
Kanalizirano trans meditacijo IZBERI
USODO SVOJEGA LETA z boginjo Isis in
Varuhi usode
Posnetek dogodka na katerem Tjaša Dorelay
odgovarja na tvoja vprašanja o tem, kaj v
življenju je določeno v naprej in kaj lahko
spreminjaš
Predstavitev duhovnih vodnikov VARUHOV
USODE

Vso to bogato vsebino najdeš v spletni učilnici šole Oracle Membership™ pod
zavihkom DUŠA IN DUHOVNI SVET.

Tjaša Dorelay z nepopisljivo ljubeznijo prinaša jasnost v naša življenja.
Bolj kot razmišljam, kaj mi spletna šola OM pomeni, bolj se izgubim v širini
pomena te šole, ki je tako mogočna. Z jasnostjo, ki jo prenaša Tjaša Dorelay
bi moral biti seznanjen prav vsak – iz šole lahko vsaka oseba odnese nekaj
zase, kar mu v življenju pride prav. Meni ta šola pomeni jasnost, daje mi
zaupanje vase in orodja, kako uspešno krmariti skozi življenje. Ena majhna
informacija ali samo en majhen korak spremeni moj pogled in moje življenje.
Šola je ekspanzija jasnosti in povezanosti čudovite skupine, ki me podpira
na vsakem koraku. Tjaša Dorelay, hvala, ker si! Hvala.
Vesna

»Hvaležna sem, da je spletna šola Oracle Membership™ prišla v
moje življenje. Hvaležna sem, da sem Tjašo Dorelay izbrala za svojo
duhovno učiteljico. Hvaležna sem, da se k meni vrnili občutki male
deklice, ki je verjela v pravljice. V vile, palčke in vsa čarobna bitja.
Hvala!«
Polona

»Zelo sem srečna, da sem del čudovite skupnosti Tjaše Dorelay in da
se imam priložnost učiti od nje. Njena ljubezen in srčnost se čuti in je
tako zelo nalezljiva. Hvala, Tjaša Dorelay!«
Špela
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ENERGIJA IN ZDRAVJE

ENERGIJSKA
SAMOSTOJNOST

Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
ENERGIJSKA SAMOSTOJNOST
Kanalizirano meditacijo ENERGIJSKA
SAMOSTOJNOST Z ZAVESTJO LEMURIJE
IN ATLANTIDE z nadangelom Mihaelom
Kanalizirano meditacijo ŽIVLJENJE V MOČI
z nadangelom Mihaelom
Kanalizirane modrosti nadangela Mihaela:
ŽIVLJENJE V MOČI
Posnetek dogodka na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja o tem,
kako poskrbiš za svojo vibracijo in postaneš
energijsko samostojen
Predstavitev nadangela MIHAELA

Inteligenca telesa se skozi čas spreminja in naša
telesa imajo vedno večjo moč in sposobnost.
V tem sklopu te čaka posebna meditacija za
ponastavitev tvojega telesa na njegovo največjo
inteligenco in dragocena znanja o tem, kako
komunicirati s telesom, da ga podpreš v njegovem
največjem zdravju in dobrem počutju.
Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
INFORMIRANJE TELESA
Kanalizirano meditacijo INFORMIRANJE
TELESA s Feniksom
Kanalizirano meditacijo ZA NOVE
NAVADE z nadangelom Rafaelom
Kanalizirano meditacijo ZA 1. ČAKRO z
nadangelom Metatronom
Kanalizirano meditacijo DA OSTANEŠ V
SVOJEM CENTRU z angeli
Kanalizirano meditacijo ZA
SAMOZDRAVLJENJE z nadangelom
Rafaelom in duhovnimi vodniki zdravljenja
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Zavihek v spletni učilnici:

Zavihek v spletni učilnici:

ENERGIJA IN ZDRAVJE

Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Postani energijsko samostojen in se nauči skrbeti
za svojo vibracijo tako, da te nič v življenju ne bo
vrglo iz tira. Spoznaš vaje in trike, kako si povečaš
pritok energije, da bodo tvoje baterije vedno polne!

INFORMIRANJE
TELESA

Kanalizirano sporočilo boginje Kuan
Jin: INTELIGENCA FIZIČNIH TELES
Posnetek dogodka na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja
o tem, kako poskrbiš za svoje telo
Predstavitev nadangela RAFAELA

Katalog vsebin spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™
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Zavihek v spletni učilnici:

ENERGIJA IN ZDRAVJE

KAKO DO
BOLJŠEGA
SPANJA?

Si želiš boljše spati? Imaš težavo potoniti v globok
spanec, ker tvoje misli skačejo sem ter tja in se ti
nikakor ne uspe umiriti, ko se uležeš v posteljo? Se
ponoči redno zbujaš in imaš zjutraj občutek, da nisi
naspan in poln energije? Zdaj spoznaš rituale, ki
bodo umirili tvoj živčni sistem in možgane, da se bo
tekom noči tvoje telo celostno spočilo in obnavljalo.
Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay KAKO
DO BOLJŠEGA SPANJA?
Kanalizirano meditacijo ZA GLOBOK
SPANEC z angeli spanja
Kanaliziran ritual SPOČITI MOŽGANI z
nadangelom Samaelom
Posnetek dogodka na katerem Tjaša Dorelay
odgovarja na tvoja vprašanja o tem, kako
bolje spati
Predstavitev nadangela SAMAELA

Želiš biti fit, imeti vitalno in zdravo telo ter biti poln
energije? Izveš najboljše nasvete za zdravje telesa,
super recepte za odpravljanje celulita in vaje za
oblikovanje telesa. Prejmeš modrosti in vaje za
čvrsto, močno in zdravo telo.
Posnetek kanaliziranega dogodka s Tjašo
Dorelay FIT ORAKELJ z Zeleno Taro
Kanalizirano meditacijo z boginjo Zeleno
Taro TVOJE POPOLNO TELO
Kanalizirano meditacijo z boginjo Zeleno
Taro ZA POMIRITEV
Posnetek kanaliziranega dogodka na
katerem boginja Zelena Tara odgovarja na
tvoja vprašanja o fit telesu
Predstavitev boginje ZELENE TARE

Odkar sem se vpisala v spletno šolo Oracle Membership™, praznujem
svoj drugi rojstni dan. Hvala Tjaša Dorelay.
Vesna

Hvaležna sem, da se del čudovite skupnosti Oracle Membership™.
Kot majhen otrok se veselim informacij in napotkov, ki se jih trudim v
veliki meri upoštevati. Življenje je s to spletno šolo postalo veliko bolj
lahkotno, predvsem pa se učim živeti tukaj in zdaj. Hvaležna sem Tjaši
Dorelay in vsem čudovitim dušam na naši skupni poti
Vida

FIT ORAKELJ
Všeč mi je, ker v šoli Oracle Membership prejmem ogromno znanja in
praktičnih nasvetov. Ker spletna šola poteka skozi vse leto, me sproti
spodbuja, da skrbim zase in svojo vibracijo. Brez spletne šole sigurno ne
bi tako pridno izvajala različnih ritualov. Rezultat vsega tega je, da je moje
življenje lepo, mirno, z vedno več obilja v njem. Hvala Tjaša Dorelay za vse,
kar deliš z nami.
Natalija

Vso to bogato vsebino najdeš v spletni učilnici šole Oracle Membership™ pod
zavihkom ENERGIJA IN ZDRAVJE.
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Zavihek v spletni učilnici:

Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

MASTERCLASS O KRISTALIH

ČAROBNA MOČ KRISTALOV
Imaš rad kristale? Si želiš spoznati 40 najmočnejših kristalov, ki trenutno obstajajo
na planetu Zemlja? Bi rad točno vedel za kaj se uporablja posamezni kristal v tvoji
zbirki in si s kristali izboljšal svoje življenje?
V tem čarobnem masterclass-u spoznaš, kateri so najbolj močni kristali za povečanje
tvojega obilja, priklic ljubezni in za zdravljenje tvojega telesa. Izveš, kateri kristal ti
pomaga manifestirati tvoje želje in povečuje tvoj uspeh v življenju. Vse, kar te je
kadarkoli zanimalo o kristalih, izveš v masterclass-u ČAROBNA MOČ KRISTALOV!
V masterclassu ČAROBNA MOČ KRISTALOV, prejmeš dostop do 7 VIDEO
POSNETKOV, v katerih Tjaša Dorelay s teboj deli dragoceno znanje, ki ga je
skanalizirala zate.
Prejmeš tudi KANALIZIRANO MEDITACIJO BLAGOSLOVA IN INFORMIRANJA
KRISTALOV, s katero lahko kadarkoli blagosloviš svoje najljubše kristale in jim

Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O KRISTALIH
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Zavihek v spletni učilnici:

Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O KRISTALIH

MOČ
KRISTALOV

MASTERCLASS O KRISTALIH

Tjaša Dorelay kanalizira sporočila svečenikov
Lemurije, ki delijo modrosti o moči kristalov. Izveš,
kako so kristali prišli na planet Zemlja in kakšna je
njihova zdravilna moč. Svečeniki Lemurije predajo
navodila za čiščenje, blagoslov in informiranje
kristalov ter kako lahko sodeluješ z njimi, da te bodo
maksimalno podpirali.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay MOČ
KRISTALOV
Kanalizirano sporočilo svečenikov Lemurije O
MOČI KRISTALOV
Kanalizirana meditacija OBISK
LEMURIJE, BLAGOSLOV KRISTALOV IN
INFORMIRANJE VODE s svečeniki Lemurije

Spoznaš kristale dušnih darov in zaščite. Izveš,
kateri kristali bodo v tvoje telo prinesli ravnovesje
in te odprli za tvoje duhovne darove, kateri bodo
naredili energijsko zaščito in kako lahko s pomočjo
uporabe kristalov v sebi prebudiš brezpogojno
ljubezen in si približaš duhovne vodnike.
Spoznaš kristale: selenit, kameno strelo, ametist,
jantar, črni turmalin, turmalin quartz, hematit,
angelit in celestin.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
ČAROBNA MOČ KRISTALOV 1
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ČAROBNA MOČ
KRISTALOV 1:

KRISTALI
DUHOVNIH
DAROV
IN ZAŠČITE

ČAROBNA MOČ
KRISTALOV 2:

KRISTALI
LJUBEZNI
IN ODNOSOV

Spoznaš kristale ljubezni in odnosov. Izveš, kateri
kristali bodo v tvoje življenje prinesli več ljubezni
ter v tvoje odnose več ravnovesja in razumevanja.
Spoznaš kristale brezpogojne ljubezni, partnerstva,
prijateljstva, poslovnega partnerstva, ljubezni in
odnosov, ki ti bodo v tvojem vsakdanjem življenju
pomagali kreirati odnose, ki so usklajeni s teboj.
Spoznaš kristale: roževec, karneol, fluorid, rodokrozit,
morganit in mesečev kamen.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
ČAROBNA MOČ KRISTALOV 2

Tjaša Dorelay ti predstavi kristale uspeha, obilja
in manifestacije. Prejmeš modrosti, kako lahko
s kristali pritegneš v svoje življenje obilje, si bolj
uspešen in močneje manifestiraš.
Spoznaš kristale: karneol, citrin, jaspis, sončev
kamen, modri kalcedon, tigrovo oko, pirit in lapis
lazuli.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
ČAROBNA MOČ KRISTALOV 3
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Zavihek v spletni učilnici:

Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O KRISTALIH

ČAROBNA MOČ
KRISTALOV 4:

KRISTALI
ZDRAVJA
IN LEPOTE

MASTERCLASS O KRISTALIH

Spoznaš kristale zdravja, lepote in zdravljenja.
Prejmeš modrosti, kako pomembno je, da se
dotakneš svojih ran, svoje teme in greš v svojo
ranljivost, saj se v tvoji temi skriva tvoja svetloba!
Zdaj izveš, s katerimi kristali si lahko pomagaš pri
svojem celostnem zdravljenju.
Spoznaš kristale: selenit, amazonit, žad (zeleni,
beli in roza), obsidijan in snežni obsidijan, šungit,
turkiz, akvamarin, aventurin, snežni kremen/mlečno
kameno strelo in larimar.

ČAROBNA MOČ
KRISTALOV 6:

KRISTALI VSEH
ČAKER IN TELES,
KRISTALI
DUHOVNIH
VODNIKOV

Spoznaš magične kristale, s katerimi začneš
sodelovati po tem, ko že sodeluješ z osnovnimi
kristali. Prejmeš jasnost o tem kateri kristali so
najboljši za vsako čakro ter kateri so duhovni vodniki
posameznega kristala.
Spoznaš kristale: labradorit, čaroit, unakit, malahit,
hrizokol, pisani turmalin, sugelit, moldavit.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
ČAROBNA MOČ KRISTALOV 6

Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
ČAROBNA MOČ KRISTALOV 4

Tjaša Dorelay te popelje v močno kanalizirano
meditacijo, v kateri svečeniki Lemurije vate sidrajo
vse svetlobne kode kristalov in te povežejo v
energijsko matrico vseh kristalov, da boš lahko
povezan s super močmi ter vsemi darovi, ki jih
prinašajo.
V tej magični meditaciji se rodi tvoj osebni kristal, ki
ga informiraš s svojo energijo in svojimi lastnostmi.
Nadeneš mu ime in predaš boginji Durgi, ki ga
popelje v notranjost Zemlje, da ga bodo lahko
odkrile civilizacije, ki bodo živele za teboj!

Vse o teh izjemnih kristalih najdeš v spletni učilnici Oracle Membership™ v zavihku
MASTERCLASS O KRISTALIH.
ČAROBNA MOČ
KRISTALOV 5:

KANALIZIRANA
MEDITACIJA:
ROJSTVO TVOJEGA
KRISTALA

To je šola za življenje. V tem hitrem tempu vsakdana se v šoli vsaj malo
ustavim in pogledam vase. Z meditacijami najdem svoj notranji mir. Z veseljem
odkrivam napotke meseca. Hvaležna sem, da sem učenka spletne šole Oracle
Membership™. Hvala Tjaša Dorelay.

Naj te ponese energija kristalov!
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
ČAROBNA MOČ KRISTALOV 5
Kanalizirana meditacija: ROJSTVO
TVOJEGA KRISTALA s svečeniki Lemurije
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5 OBLIK
DUŠNIH
ODNOSOV

Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay

5 OBLIK DUŠNIH ODNOSOV
Kanalizirano meditacijo SPOZNAJ SVOJE
DUŠNE ODNOSE z boginjo Isis
Kanalizirano meditacijo TRANSFORMACIJA
ENERGIJE V DUŠNIH ODNOSIH z boginjo Isis
E-knjigo za vseh 5 OBLIK DUŠNIH ODNOSOV
Posnetek predavanja 5 OBLIK DUŠNIH
ODNOSOV

Zavihek v spletni učilnici:

ODNOSI IN LJUBEZEN

Se kdaj sprašuješ s kakšnim namenom je določena
oseba v tvojem življenju? Zdaj izveš! Spoznaš 5 oblik
dušnih odnosov: karmični dolg, dušni dogovor, odnos
ogledala, odnos skupne rasti in odnos svobodne
izbire. Spoznal boš različne oblike odnosov in znal
zaradi tega vse ljudi v svojem življenju bolje razumeti
in z njimi ustvarjati lepše odnose.

ODNOSI IN LJUBEZEN

Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Zavihek v spletni učilnici:

Posnetek dogodka na katerem Tjaša Dorelay
odgovarja na tvoja vprašanja o dušnih odnosih
Predstavitev boginje ISIS

Si želiš biti v svojih odnosih slišan? Bi rad poznal
trike, da bo tvoja komunikacija boljša, pogovori pa
tekoči, brez zatikanja, prepiranja in neprijetnosti?
Želiš, da tvoje delo doseže množice? Spoznaš
energijske prakse in uporabne trike, da boš v vseh
svojih komunikacijah uspešen.
Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay KAKO
USPEŠNO KOMUNICIRATI?
Kanalizirano meditacijo ODPIRANJE IN
AKTIVACIJA 5. ČAKRE z boginjo Kali
Kanalizirano modrost boginje Kali 12
NAČEL USPEŠNE KOMUNIKACIJE
Posnetek dogodka na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja o
tem, kako postaneš uspešen v vseh svojih
komunikacijah
Predstavitev boginje KALI
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Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
INTEGRACIJA ENERGIJ V PARTNERSTVU
Posnetek kanaliziranega dogodka z bogom
Apolonom in boginjo Afrodito
Kanalizirano meditacijo INTEGRACIJA
ENERGIJ O PARTNERSTVU z nadangelom
Kamuelom
Posnetek dogodka na katerem Tjaša Dorelay
odgovarja na tvoja vprašanja o partnerstvu
Predstavitev boginje AFRODITE in boga
APOLONA

Kanalizirano meditacijo OGLEDALO
RESNICE z boginjo Kuan Jin
Kanalizirano meditacijo SIDRANJE
BREZPOGOJNE LJUBEZNI z boginjo Kuan Jin
Kanaliziran ritual ENERGIJSKA
ODPORNOST z boginjo Kuan Jin
Posnetek dogodka na katerem Tjaša Dorelay
odgovarja na tvoja vprašanja in ti preda 15
trikov za spuščanje obsodb
Predstavitev boginje KUAN JIN

Prva postaja manifestacije partnerstva – ljubezen
do sebe! Kako v sebi prebuditi zaljubljenost,
da zunaj sebe skreiraš božansko partnerstvo?
Prejmeš rituale za povečanje tvojega magnetizma
in nasvete, kako skreirati takšen partnerski odnos,
ki te bo osrečeval.
Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
MANIFESTACIJA PARTNERSTVA
Kanaliziran ritual ČIŠČENJE ETERIČNIH
VEZI IN POSTAVITEV ENERGIJSKE SLEDI
z nadangelom Kamuelom
Posnetek kanalizirane modrosti z
angeli ljubezni PRIŽIG LJUBEZNI V
PARTNERSKEM ODNOSU
Posnetek dogodka na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja o
tvojih odnosih
Predstavitev nadangela KAMUELA
24
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PARTNERSTVA

Zavihek v spletni učilnici:

Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay IZ
OBSODBE V LJUBEZEN

INTEGRACIJA
ENERGIJ
V PARTNERSTVU

Si želiš ustvarjati božansko partnerstvo? Se ti zdi, da
sta si s partnerjem tako različna, da včasih ne najdeta
skupnega jezika? Se vsak tvoj odnos konča, zato ker
ne uspeš najti dolgotrajne in izpolnjujoče povezave
v odnosu? To je izjemna tema, polna jasnosti in
razkritih skrivnosti, kako lahko znotraj partnerskega
odnosa integriraš vse vajine raznolike energije in
ustvariš vez spoštovanja, sprejemanja, ljubezni in
svobode.

ODNOSI IN LJUBEZEN

Zavihek v spletni učilnici:

ODNOSI IN LJUBEZEN

IZ OBSODBE
V LJUBEZEN

Ko se obsojaš je tako, kot da bi sam sebe boksal v
boksarko vrečo. Boli. Raniš se. V tem sklopu zdraviš
svoje obsodbe in prebujaš brezpogojno ljubezen.
Spoznal boš, kaj se skriva v ozadju tvojih obsodb
in spoznal simpatične načine, da svoje obsodbe
zamenjaš za brezpogojno ljubezen.

Vso to bogato vsebino najdeš v spletni učilnici šole Oracle Membership™ pod
zavihkom ODNOSI IN LJUBEZEN.

Preden grem v učilnico k svojim učencem redno poslušam vsaj eno meditacijo
iz spletne šole Oracle Membership™, da me da moč, pogum in lahkotnost.
Veliko mi pomeni. Hvala iz srca.
Alenka
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ADIJO,
POMANJKANJE
DENARJA

Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay ADIJO,

POMANJKANJE DENARJA
Kanalizirano meditacijo NESKONČNO OBILJE

z

duhovnimi vodniki obilja
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay VSE, O

Zavihek v spletni učilnici:

OBILJE IN DENAR

Spusti svoje blokade in zaživi finančno svobodno.
Odstranil boš svoje blokade in se odprl za obilje, ki
ti je namenjeno ter postal magnet za vse, kar si želiš.

OBILJE IN DENAR

Zavihek v spletni učilnici:

BOGINJI OBILJA, LAKŠMI
Predstavitev boginje LAKŠMI

Si želiš več obilja? Spoznaj, kako v svojem življenju
narediš prostor za večje finančne prilive in kako
svojo energijo odpreš za to, da si dolgoročno
sposoben držati več pretoka obilja v svojem
življenju.
Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek kanaliziranega dogodka s Tjašo
Dorelay MANIFESTACIJA OBILJA, katerega
del je tudi meditacija v kateri prejmeš svojo
KODO ZA OBILJE
Posnetek dogodka na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja o tem
kako zmanifestiraš več obilja in denarja v
svoje življenje
Predstavitev boginje ABUNDANCIJE

MANIFESTACIJA
OBILJA

Vso to izjemno vsebino najdeš v spletni učilnici šole Oracle Membership™ pod
zavihkom OBILJE IN DENAR.
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Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O OBILJU

IZZIV OBILJA
Te zanima, kako si skreiraš večji pritok obilja v svoje življenje? Se kdaj sprašuješ,
kaj počneš narobe, da ti denar vedno odteka? Kako premagaš strah za preživetje
in sprostiš finančni krč, ko se v njem znajdeš? Kako se pomiriš s cenami stvari, ki si
jih želiš kupiti in se ti zdijo predrage? Kako ustvariti več obilja, če imaš fiksno plačo?
V tem masterclass-u o obilju prejmeš jasnost, kako zaživiš finančno svobodno, da
boš vedno imel dovolj za vse, kar boš želel, izstopiš iz občutka pomanjkanja in
postaneš magnet za vse vrste obilja.
Izziva obilja se loti po vrsti tako, da vsak dan prisluhneš enemu dogodku in tako
najbolje integriraš vse energije in vsebino, ki ti je predana v tem dragocenem
masterclass-u.
Spoznaj, kako lahko sprostiš svoje blokade na področju financ in postaneš magnet,

Zavihek v spletni učilnici:

da prične obilje lahkotno teči v tvoje življenje z vsebino tega masterclass-a:

MASTERCLASS O OBILJU
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Zavihek v spletni učilnici:

Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O OBILJU

IZZIV OBILJA
1. dan:

PRIŽGI
2. ČAKRO

MASTERCLASS O OBILJU

Prvi dan izziva izveš vse o 2. čakri, ki je tvoj center
obilja. Kako ugotoviš, ali imaš prižgano drugo čakro?
Kako jo prižgeš, da postaneš pretočen za obilje?
Tjaša Dorelay deli s teboj vaje za telo in recept za
napitek, ki bo prebudil tvojo 2. čakro.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
PRIŽGI 2. ČAKRO

IZZIV OBILJA
3. dan:

OBSOJANJE
NA OFF

Tretji dan izziva prejmeš jasnost o obsojanju in o
tem, kako se ti, ko umakneš obsodbe, odpre polje
možnosti. Ko obsojaš denar, ti prične odtekati
energija denarja. Torej - dvigni svojo frekvenco, da
boš kreiral najboljše življenje zase!
V tretjem dnevu prejmeš tudi kanalizirano meditacijo
z boginjo Kuan Jin, v kateri boš odprl svoje srce za
ljubezen, nežnost in hvaležnost, da boš v še višji
vibraciji za pritoke obilja.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
OBSOJANJE NA OFF
Kanalizirana meditacija ODPIRANJE SRCA z
boginjo Kuan Jin

Drugi dan izziva obilja ti boginja strasti, Pele, skozi
meditacijo preda ritual za prižig spolne energije. Ko
boš imel prižgano spolno energijo, se boš odprl za
kreacijo vsega, kar si v življenju želiš!
Prav tako te v posnetku čaka kanalizirano sporočilo,
kjer ti boginja Pele poda jasnost o povezavi spolnosti
in obilja!
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay DENAR
IN SPOLNOST
Kanalizirana meditacija z boginjo Pele

IZZIV OBILJA
2. dan:

DENAR IN
SPOLNOST

Četrti dan izziva obilja ti prinaša več jasnosti v zvezi
s tem, kaj tebi pomeni denar? Kakšna je tvoja zgodba
o obilju? Čas je, da napišeš novo.
Tjaša Dorelay ti preda modrosti, kako sprostiš stare
vzorce in začneš kreirati drugačno zgodbo obilja.
Zate kanalizira boginjo Lakšmi, ki ti zastavlja
vprašanja, da lahko odkriješ svojo resnico o obilju,
prav tako pa te vodi skozi ritual, da se znebiš vseh
prevzetih informacij, ki jih imaš glede denarja, da
očistiš vse, kar mora iti in začutiš svojo zgodbo o
obilju!

IZZIV OBILJA
4. dan:

TVOJA ZGODBA
OBILJA

Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay TVOJA
ZGODBA OBILJA
Kanaliziran ritual z boginjo Lakšmi
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Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O OBILJU

Če sem popolnoma iskrena mi ta šola lajša in rešuje življenje. Vedno, ko

IZZIV OBILJA
5. dan:

DUHOVNI
VODNIKI OBILJA
IN MODROSTI O
OBILJU

Peti dan izziva obilja izveš kdo so tvoji duhovni
vodniki obilja in kako lahko sodeluješ z njimi, ko
manifestiraš obilje zase.
Kako se odpreš, da obilje pride k tebi iz več smeri,
iz različnih virov? Ko si strasten in prižgan se ti veča
pritok obilja! Znebi se strahu in bodi v sprejemanju
in sproščenosti, da si boš dvignil vibracijo in si tako
ustvarjal obilje!

trenutku potrebujem. Hvaležna sem iz srca. Hvala, hvala, hvala.
Saška

Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
DUHOVNI VODNIKI OBILJA IN MODROSTI

Za zaključek izziva obilja Tjaša Dorelay kanalizira
boginjo Lakšmi, ki te vodi skozi ritual za manifestacijo
obilja. Zelo močna meditacija te čaka! Poleg Lakšmi te
obda energija najmočnejših duhovnih vodnikov obilja
in zavest zmajev! Povedo ti, na kakšen način lahko v
svoje življenje manifestiraš več obilja in denarja.
Prepusti se meditaciji in si dvigni vibracijo obilja!
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
MANIFESTACIJA OBILJA
Kanaliziran ritual ZA MANIFESTACIJO
OBILJA z boginjo Lakšmi

se zataknem pride tema oziroma Tjaša Dorelay z vsebino, ki jo v danem

IZZIV OBILJA
6. dan:

Srečna sem, da sem v spletni šoli Oracle Membership™. Vesela sem,
ker spoznavamo moči in danosti, ki jih imamo s pomočjo duhovnega
sveta, ko se odpiramo in učimo sprejemanja. Najbolj se vsak
mesec veselim ritualov in praks s katerimi napredujemo in krasnih
kanaliziranih meditacij, ki jih z nami deli Tjaša Dorelay in me dvignejo
na vseh nivojih življenja. Hvala Tjaša Dorelay in celotna skupnost!
Nadja

MANIFESTACIJA
OBILJA
Ne najdem besed, s katerimi bi se zahvalila Tjaši Dorelay in celi njeni
ekipi ter vsem OM-ovčkom. Res se dogajajo ogromne spremembe in ne
predstavljam si več svojega življenja brez naše skupnosti. Hvala, hvala,
hvala.

Ta izjemen IZZV OBILJA najdeš v spletni učilnici Oracle Membership™ v zavihku
MASTERCLASS O OBILJU.
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KLJUČ DO
USPEŠNE
MANIFESTACIJE

Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay KLJUČ DO
USPEŠNE MANIFESTACIJE
Kanalizirano meditacijo nadangela Mihaela ZA
MANIFESTACIJO NAJVEČJE ŽELJE
Kanalizirano meditacijo ZA SPUŠČANJE
UPORA z nadangelom Mihaelom
Posnetek modrosti 2 POGOJA, DA SE TVOJA
ŽELJA URESNIČI
Posnetek dogodka na katerem Tjaša Dorelay
odgovarja na tvoja vprašanja o tem kako
postaneš mojster manifestacije
Predstavitev nadangela MIHAELA

Zavihek v spletni učilnici:

MANIFESTACIJA

Manifestacija je naravna, dogaja se, ko nisi v
uporu. Nauči se spustiti vse oblike upora, da tvoje
življenje postane pretočno in k tebi pride vse to, kar
manifestiraš.

MANIFESTACIJA

Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Zavihek v spletni učilnici:

Vso to izjemno vsebino najdeš v spletni učilnici šole Oracle Membership™ pod
zavihkom MANIFESTACIJA.
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Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O MANIFESTACIJI

KAPSULA ZNANJA O MANIFESTACIJI
Želiš postati mojster manifestacije? Ne veš zakaj se tvoje želje ne uresničijo, čeprav
si jih zelo želiš? Spoznaj najpomembnejše korake, da tvoja želja postane tvoja
resničnost.
V tem izjemnem masterclass-u ti Tjaša Dorelay preda znanje o tem, kako
manifestiraš svoje želje in začneš zavestno kreirati svoje življenje. Prejmeš modrosti
manifestacije, s katerimi si lahko zmanifestiraš čisto vse, kar si v življenju želiš.
Tjaša Dorelay že več let aktivno raziskuje manifestacijo in kanalizira zavest
duhovnih vodnikov manifestacije in v vsem tem času je navdušeno ugotovila, kako
zelo manifestacija deluje, če se jo lotimo na pravi način.
V tem masterclass-u prejmeš korake manifestacije, ki jim sledi, da postaneš mojster
manifestiranja:

Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O MANIFESTACIJI
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Zavihek v spletni učilnici:

Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O MANIFESTACIJI

1. KORAK
MANIFESTACIJE

MASTERCLASS O MANIFESTACIJI

V tem videu spoznaš 1. korak manifestacije kako
jasno izbereš svoje želje in spoznaš največje
skrivnosti manifestacije. Prejmeš razlago vseh 7
teles in ključne modrosti o tem, kako izraziš svoje
želje, da bo tvoja manifestacija uspešna.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
1. KORAK MANIFESTACIJE

V tem videu spoznaš 2. korak manifestacije kako
prepoznaš in aktiviraš občutke, zaradi katerih si
željo želiš. Tjaša Dorelay ti preda odlično vajo, ki bo
bistveno pomagalu tvojemu procesu manifestacije in
ti za vedno spremenila pogled na uresničevanje želja.

Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
2. KORAK MANIFESTACIJE
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2. KORAK
MANIFESTACIJE

3. KORAK
MANIFESTACIJE

V tem videu spoznaš 3. korak manifestacije kako iz
upora v pretok. Tjaša Dorelay kanalizira angele in
duhovne vodnike manifestacije, ki predajo modrosti
o tem, kako se lahko vsak dan daješ v pretok.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
3. KORAK MANIFESTACIJE

V tem videu spoznaš 4. korak manifestacije kako
se aktiviraš v smer želje, ki si jo želiš. Prejmeš tudi
vajo za postavitev hara linije, ki te bo dala v linijo
postavljenosti vase.
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
4. KORAK MANIFESTACIJE

www.tjasadorelay.com

4. KORAK
MANIFESTACIJE
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Zavihek v spletni učilnici:

MASTERCLASS O MANIFESTACIJI

V tem videu spoznaš 5. korak manifestacije o
sprejemanju in izveš, kako spustiš kontrolo, izraziš
sebe in pri manifestiranju neizmerno uživaš. Ko
uživaš, manifestiraš!

5. KORAK
MANIFESTACIJE

Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay:
5. KORAK MANIFESTACIJE

Te izjemno KAPSULO ZNANJA O MANIFESTACIJI najdeš v spletni učilnici Oracle
Membership™ v zavihku MASTERCLASS O MANIFESTACIJI.

To je šola za spoznavanje sebe, duše in ljubezni. Najboljša šola, kjer bogatim
svoje življenje in postajam »svetlejša«, hvaležna, umirjena. Tjaša je unikatno
darilo za ves svet.
Tina
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KAKO
USPEŠNO
ZAKLJUČEVATI?

Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay KAKO
USPEŠNO ZAKLJUČEVATI?
Kanalizirano meditacijo SPUŠČANJE
NAVEZANOSTI z boginjo Kali
Kanalizirano meditacijo za SPUŠČANJE
OBSODB IN PRIŽIG NOTRANJE LUČI z
boginjo Kali
Kanalizirano meditacijo z zmaji in samorogi za
PREHOD V NOVO OBDOBJE
Posnetek dogodka na katerem Tjaša Dorelay
odgovarja na tvoja vprašanja o spuščanju
odnosov, situacij in iti za svojo top izbiro.
Predstavitev boginje KALI

V življenju pogosto spoznaš, da se na določenem
področju svojega življenja še nisi premaknil naprej
v želeno smer in se vrtiš v začaranem krogu.
Sedaj spoznaš, zakaj se ti zgodi, da se zatakneš v
začaranem krogu, česa te lekcije učijo in kako lahko
deluješ, da odčaraš svoj začarani krog.
Znotraj te teme prejmeš:
Posnetek dogodka s Tjašo Dorelay
ODČARAJ ZAČARANI KROG
Kanalizirano meditacijo VPOGLED V TVOJ
ZAČARANI KROG z boginjo ISIS
Posnetek dogodka na katerem Tjaša
Dorelay odgovarja na tvoja vprašanja o tem,
kako se v življenju izogneš ponavljajočim
situacijam in se premakneš naprej v želeno
smer.
Predstavitev boginje ISIS

Zavihek v spletni učilnici:

ZAKLJUČKI IN ZAČETKI

Imaš težavo zaključevati stvari? Odnose, projekte,
diplomo? Nauči se uspešno zaključevati s pomočjo
duhovnega vodstva. Uspešni zaključki so bistveni za
uspešne nove začetke.

ZAKLJUČKI IN ZAČETKI

Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Zavihek v spletni učilnici:

ODČARAJ
ZAČARANI
KROG

Vso to bogato vsebino najdeš v spletni učilnici šole Oracle Membership™ pod zavihkom
ZAKLJUČKI IN ZAČETKI.
www.tjasadorelay.com
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PRIHAJAJOČA VSEBINA
SPLETNE ŠOLE
ORACLE MEMBERSHIP™

SPLETNA ŠOLA
ORACLE MEMBERSHIP

TM

Vsa jasnost za tvoje življenje
na enem mestu!

PRIJAVI SE DO 1.4.2021 NA
WWW.TJASADORELAY.COM
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Spletna šola ORACLE MEMBERSHIP™ je zate, če ...

Kdo je TJAŠA DORELAY?

•
•
•
•

veš, da si tukaj z višjim namenom in si želiš polno zaživeti svoje življenje,

Tjaša Dorelay je medij, ki kanalizira sporočila

želiš živeti zavestno in v visoki vibraciji,

duhovnega sveta in kot moderni orakelj prinaša

imaš veliko vprašanj o življenju, na katere še nisi dobil odgovorov,

jasnost, kako v modernem času živeti v stiku s

želiš voditi svoje življenje v želeno smer in bi rad poznal praktične nasvete,

svojo dušo, navezovati stik z duhovnimi vodniki ter

•
•
•

kako to storiš,

s svojo vibracijo ustvarjati želene situacije.

hočeš vzpostaviti ali poglobiti svojo duhovno prakso,

•
•

duhovnost ti je všeč, a istočasno uživaš v udobju materialnega sveta,
hočeš imeti dostop do široke zbirke kanaliziranih meditacij in ritualov, da boš z

S svojim darom kanaliziranja dostopa do vseh znanj o obstoju vesolja in dragocenih

njimi obogatil svojo duhovno prakso,

modrosti življenja. Na tak način prejema odgovore na vsa vprašanja, ki si jih ljudje

pogosto se obračaš na svoje angele in duhovne vodnike in si želiš vedeti več o

postavljamo.

tem, kdo so in kako lahko z njimi boljše sodeluješ,
hrepeniš po skupnosti ljudi, ki razmišljajo podobno kot ti in jim je zavestno

Vso to jasnost navdušeno deli s teboj v spletni šoli ORACLE MEMBERSHIP™ kjer

življenje in duhovnost blizu.

mesečno predaja znanje o zavestnem načinu življenja in deli kanalizirana sporočila s

Za šolo ni potrebnega predhodnega znanja, je pa potrebno tvoje odprto srce in
želja po raziskovanju tvojega čudovitega življenja.

katero si skupaj dvigujemo vibracijo in postajamo mojstrski kreatorji svoje realnosti.
Njena skupnost več deset tisoč sledilcev pravi, da svoje življenje deli na čas pred
in čas po tem, ko so začeli sodelovati s Tjašo Dorelay, saj se je njihovo življenje po
tem, ko so ponovno našli stik s seboj in dvignili svojo vibracijo z nasveti, ki jih deli,
tako močno izboljšalo.
Postani moderni orakelj spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™ tudi ti in dvigni
svoje življenje na višji nivo!

58

Katalog vsebin spletne šole Oracle Membership™

www.tjasadorelay.com

Katalog vsebin spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™

59

ZEMLJEVID MODERNIH ORAKLJEV PO SLOVENIJI IN SVETU
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Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Zavihek v spletni učilnici:

DUŠA IN DUHOVNI SVET

Vstopi v spletno šolo ORACLE MEMBERSHIP™
tudi ti, da dodamo tvojo pikico na zemljevid!

vsebin spletne šole ORACLE MEMBERSHIP™
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