
Centrum AVASA - PROGRAM NA ČERVEN

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.

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).

čtvrtek 6.6.
10:00 - 19:00

Seminář: Přijetí a uzdravení vnitřního dítěte
Mgr. Blanka Demčáková - Kdysi byl každý z nás dítětem. Dětství položilo základy
našeho budoucího života - jedná se o naše prožitky, přijaté přesvědčení a vše, co jsme
se naučili a co jsme prožili. Když jsme se konečně stali dospělými, domnívali jsme se,
že příběh našeho dětství skončil, jenomže tak tomu není. To dítě v nás pořád žije. 
Jeho chápání světa ovlivňuje to, jak dnes myslíme, cítíme a jednáme. Pokud jsme se 
v dětství setkali s bolestnými zážitky, většinou zůstáváme uvězněni v této bolesti 
a nevíme, jak s ní naložit a jak tu ránu zahojit... Cena: 1 800 Kč.

neděle 30.6.
10:00 - 18:00

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 18.6.
18:00 - 20:00

  E-shop:  www.Avasa-Shop.cz

Kurz: Naplň svůj život tím, co hledáš - Naplň svou duši moudrostí
Mgr. Blanka Demčáková, Alexandr Tóth - Tento kurz Vám poskytne nové možnosti 
a ukáže cestu, jak pozvednout kvalitu svého života a dát mu ty správné hodnoty. 
Naučí Vás nové způsoby, jak se dívat na život a taky získáte dovednosti, které pomůžou
rozvinout vaše vnitřní dary. Budeme tou bezpečnou podporou na začátku vaší
transformace. Připravili jsme pro Vás prožitková změnami naplňující setkání: 
22. - 23.6. Naplň svou duši moudrostí 
20. - 21.7. Naplň sám sebe láskou 
17. - 18.8. Naplň štěstím sám sebe, své přátele a klienty
(podmínkou pro absolvování posledního kurzu je účast na předchozích setkáních).
Cena: Jeden libovolný víkend: 3 300 Kč, dva víkendy: 6 200 Kč, tři víkendy: 9 000 Kč.

22. - 23.6.
10:00 - 18:00

 

Plazmový večer - Mykoterapie, aneb jak mohou houby pomáhat II
Ing. Hana Nováková - Houby lze využívat nejen jako potravinu, ale i pro jejich příznivé
účinky na lidské zdraví. Během přednášky si budeme povídat o příznivých účincích
některých medicinálně užívaných hub a o tom, jak nám mohou pomoci k lepšímu
fyzickému i duševnímu zdraví. Cena: 250 Kč.

úterý 25.6.
18:00 - 19:30


