
Centrum AVASA - PROGRAM NA ČERVENEC

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.

Workshop: Obraz vlastní duše
Mgr. Blanka Demčáková - Nahlédněte pod hladinu nebo až na dno toho, co je ve Vás.
Co je to duše? Co o nás podvědomě a nevědomě řekne náš vlastní obraz duše? 
Jak nejlépe do hloubky poznat své já? Co všechno se v nás ukrývá? Jedná se 
o terapeutickou sebepoznávací techniku - osobní mapu vnitřního Já. Cena: 1 200 Kč.

sobota 13.7.
14:00 - 18:00

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).

středa 31.7.
10:00 - 19:00

  E-shop:  www.Avasa-Shop.cz

Kurz: Naplň svůj život tím, co hledáš - Naplň sám sebe láskou
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: 
 
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.

20. - 21.7.
10:00 - 18:00

 

Plazmový večer - dětské léky v homeopatii
Ing. Hana Nováková - Přednáška je určena rodičům a prarodičům, kteří chtějí pomoci
svým potomkům při různých akutních problémech. Během přednášky budou probrána
například následující témata - chřipka, průjem, úpal, úžeh, prořezávání zoubků,
odřeniny a pohmožděniny, tréma před zkouškou či vystoupením, kolika, kašel, apod.
Během přednášky budou puštěny frekvence na vlasovce:
Dirofilaria repens a Dirofilaria immitis. Cena: 250 Kč.

úterý 30.7.
18:00 - 19:30


