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Seminář: Zdravá duše ve zdravém těle
Zdeňka Chwastková, Zuzana Adamičková - Naučte se pečovat o své tělo i duši 
v harmonii, naučte se pečovat o svůj život jako o zahrádku tak, aby byl zdravý, 
bez škůdců a vzkvétal do barev, květů plodů, které chcete vy sami. Chcete žít naplno
podle svých představ a „NĚCO“ ve svém životě změnit? Potřebujete se zbavit stresu,
restartovat vaší životní energii a dostat do kondice tělesné zdraví? Cena: 350 Kč.
(v ceně vstupenky je měření na biofotonickém skeneru v hodnotě 200 Kč).

úterý 7.5.
17:30 - 20:30

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.

středa 8.5.
14:00 - 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.
Podrobnější informace: www.fengjunsong.cz 

úterý 14.5.
18:00 - 20:00

  E-shop:  www.Avasa-Shop.cz

Kurz: Naplň svůj život tím, co hledáš - Naplň své fyzické tělo zdravím
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 3 prožitková změnami naplňující setkání: 
18. - 19.5. Naplň své fyzické tělo zdravím 
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 3 předchozích setkáních)
Cena: Jeden libovolný víkend: 3 300 Kč, dva víkendy: 6 200 Kč, tři víkendy: 9 000 Kč.

18. - 19.5.
10:00 - 18:00

 

Plazmový večer: Mykoterapie, aneb jak mohou houby pomáhat
Ing. Hana Nováková - Blíží se léto a sním i jedna z nejoblíbenějších činností většiny
Čechů - houbaření. I přesto, že jsme národ houbařů, tak o příznivých účincích hub 
na lidské zdraví většinou moc nevíme. A právě mimořádné vlastnosti některých hub
společně probereme podrobněji. Cena: 250 Kč.

úterý 21.5.
18:00 - 19:30
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Přednáška: Pokrok v regenerativní medicíně - nové možnosti v léčbě
RNDr. Mária Kropáčková - Zveme vás na zajímavou inovativní přednášku 
RNDr. Márie Kropáčkové, kde načerpáte nové zásadní informace v léčbě všech
závažných onemocnění - neurodegenerativní onemocnění, autoimunitní onemocnění,
poruchy CNS, revmatoidní artritida, diabetes, kardiovaskulární onemocnění, nádorové
onemocnění apod. Využití peptidů pro regeneraci a opravu lidské tkáně je jeden 
z hlavních směrů revoluce v medicíně. Je to naděje na průlomovou léčbu a prevenci
závažných onemocnění, dlouhověkost, antiaging a zvýšení kvality života. 
Cena: 150 Kč. Změna místa přednášky: Kuta centrum, Zelený pruh 95/97, 
140 00 Praha 4 - Braník. MHD: metro C Budějovická, BUS 124 st. Zelený pruh
/konečná/ 134 st. Na planině.

středa 22.5.
17:30 - 19:30

 
 
 

Pozor!
Změna místa!
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