
Centrum AVASA - PROGRAM NA DUBEN

CENTRUM AVASA, KŘIŽÍKOVA 308/19 (POBLÍŽ DIVADLA KARLÍN, CCA 170M OD METRA B/C FLORENC)
Na všechny akce je nutná rezervace místa předem na www.avasa.cz nebo na tel. 734 384 673.

Přednáška: Esence pro zdraví - jak vyléčit tělo i duši ve spojení s přírodou
Mgr. Blanka Demčáková, Lukáš Hoďák - Provoňte si večer, užijte si chvíli pohody, 
odpočiňte si a připravte se na celý rok ve zdraví. Prozradíme Vám tajemství 100% 
přírodních esenciálních olejů od české společnosti BEWIT, které úspěšně používáme 
při masážích a terapeutické práci s našimi klienty. Přímo na místě si budete moci 
vyzkoušet a případně i zakoupit vybrané esenciální oleje, nosné oleje a nejnovější 
doplňky stravy - BEWIT Prawtein a BEWIT BIO RAW Spirulinu. Cena: 200 Kč.

čtvrtek 4.4.
18:00 - 19:30

Seminář: Autoterapie hlasem a dechem I. Ladění - pro začátečníky
PhDr. Feng-yűn Song CSc. - Seminární program ATHD s autoterapeutickým 
dýchacím a hlasovým tréninkem blahodárně působí na psychosomatické zdraví 
zpěváka i nezpěváka. Osobní korekce lektorky pomáhá zejména k objevování
a rozvoji hlasového potenciálu a také osobní jistoty. Cena: 400 Kč.

úterý 9.4.
18:00 - 20:00

Zdravé vlasy - odborná analýza mikrokamerou včetně poradenství 
Mgr. Blanka Demčáková - Trpíte ztrátou vlasů, jejich vypadáváním, začínající pleší, 
kouty, kruhovým vypadáváním? Slabými, mastnými nebo suchými vlasy? 
Máte problémy s lupy, lámavými konečky, padáním vlasů při použití léků, chemoterapii 
nebo klimakteriu? Objednáváme na konkrétní půlhodinu - prosíme o rezervaci místa. 
Akční cena: 350 Kč (běžná cena: 500 Kč).

úterý 16.4.
10:00 - 19:00

Setkání pro ženy: ŽENA objevuje své pravé já - 3. setkání (Sebevědomí)
Mgr. Blanka Demčáková - Tento cyklus 7 volně navazujících setkání je určen pro ženy 
a jejich osobní proměnu. Probíhá ve 3 hodinových blocích, tj. 2x měsíčně ve čtvrtek. 
Přijď obohatit svou duši do společného kruhu tím, co žena potřebuje, co by chtěla, 
na co hledá odpovědi, v čem se ještě nevyzná a není si jistá... 
Cena: 500 Kč za jedno setkání.

čtvrtek 11.4.
18:00 - 21:00

  E-shop:  www.Avasa-Shop.cz

Seminář: Život s Vyšším JÁ - 9 ctností v duchovní numerologii
Mgr. Blanka Demčáková - Naučte se používat svoji nejsilnější ctnost jako štít 
proti problémům a jako způsob řešení situací, nalezněte zdroj smyslu života. 
Seminář pro všechny, kteří hledají v náhodách souvislosti, ve věcech smysl 
a za smyslem moudrost. Už nechcete být ezoterickým turistou nebo životním tulákem? 
Objevte svoji duchovní podstatu a probuďte v sobě rádce pro život! Cena: 2 300 Kč.

neděle 14.4.
10:00 - 18:00

 

Plazmový večer: Jarní restart
Ing. Hana Nováková - Zima je za námi a jistě na nás zanechala své. Je načase, 
abychom svá těla řádně vyčistili od toxinů, které jsme si tak pracně v uplynulých 
měsících střádali. Pojďme si společně popovídat o tom, jak můžeme našemu tělu 
pomoci, a co vše pro sebe může udělat, aby se nám lépe žilo. Cena: 250 Kč.

úterý 23.4.
18:00 - 19:30
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