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Setkání v ženském kruhu a tvoření nástěnky vizí, snů a cílů pro rok 2020
Blanka Demčáková, Marcela Rešlová - Milé ženy, nenechte se překvapit tím, co nový
rok přinese, ale aktivně zapojte ty nejdůležitější body, své přání a sny do nadcházejícího
roku s magickým číslem 2020. Šťastný a spokojený život není náhoda. Je to sled
činností, vědomého žití s jasným záměrem. Čím přesnější jsou cíle a vize, co chcete 
ve svém životě mít, tím snadněji to do svého života přitáhnete. Cena: 650 Kč.

pátek 10.1.
17:30 - 20:30

  E-shop:  www.Avasa-Shop.cz

Léčitel a chiropraktik - náprava těla a energetiky těla tradiční húnskou metodou
János Olajos - špičkový maďarský léčitel a chiropraktik známý v mnoha státech. 
Jeho asistentka pochází ze Slovenska. Cena: 2 300 Kč / 10-20 min.

úterý 14.1.
 
 

Odstranění bloků z minulosti
Lukáš Hoďák - Na tomto semináři se dozvíte, jak lze rychle odstranit skutečné příčiny
Vašich problémů. Naučíte se používat jednoduché a velmi účinné techniky pro práci 
s Vaším podvědomím. Zbavíte se celé řady negativních bloků, nepříjemných vzpomínek,
zbytečných omezení a pochopíte různé životní souvislosti. Cena: 2 400 Kč.

neděle 12.1.
9:30 - 17:00

Angličtina pravou hemisférou - ukázková hodina zdarma
Zdeněk Vaníček - Chcete se naučit anglicky, ale nebaví Vás biflování? Použijte systém
výuky Angličtina pravou hemisférou. Zveme Vás na ukázkovou hodinu, kde si sami 
v bezpečném prostředí vyzkoušíte, jak učení pravou hemisférou funguje. Můžete tak
zjistit, že se angličtinu můžete naučit. Je to lehčí a jednodušší, než si možná myslíte.
Specializujeme se na věčné začátečníky. Cena: zdarma.

středa 22.1.
18:30 - 20:00

Plazmový večer: Jezte zdravě = žijte zdravě
Ing. Hanka Nováková - Přednáška je zaměřená na stravování dle principů tradiční
čínské medicíny ve spojení se západními stravovacími návyky. Seznámíme se 
se souvislostmi, které běžný západní člověk při stravování příliš nezohledňuje, 
i když jsou velice důležité k harmonizaci našeho organismu. Cena: 250 Kč.

úterý 14.1.
18:00 - 19:30

Workshop: Tělové a ušní svíce
Michal Ježek - Budeme sdílet zkušenosti, rady a další použití svící. Vzájemná aplikace
svící ve skupině a diagnostika svíce. Cena: 600 Kč (v ceně jedna tělová svíce zdarma).

čtvrtek 23.1.
17:00 - 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 předem. 
Akční cena: 350 Kč (běžná cena: 500 Kč).

středa 22.1.
10:00 - 17:00
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  Objednávejte na:  www.Avasa-Shop.cz

Terapeut Psycho-Energetické transformace, Kouč
Mgr. at Bc. Barbora Korotkova - Dovolujeme si Vás pozvat na psycho-transformační-
terapeutický výcvik Terapeut Psycho-Energetické Transformace / Kouč, akreditace
MŠMT-20558/2019-1/237. Kurzy i rekvalifikace přednášejí praktici z oboru. Zastávám
názor, že jen ti, co vykonávají svou praxi, mohou vést kvalitní vzdělávání a tím i předávat
cenné zkušenosti ze své praxe, které v teoretických knihách nenajdete! Výcvik je veden
především v duchu praxe, která probíhá během víkendových setkání. Pracujeme s fakty,
NE s modelovými situacemi, tím pádem máte možnost ověřit si efektivitu vyučovaných
technik, tedy mít osobní sebezkušenost a zároveň si vyřešíte i své fyzické bolesti,
nemoci, traumata, limity či názory, které omezují Váš život. Cena výcviku je 23 500 Kč.

24.1. - 22.3.
 

Autoterapie hlasem I.+II. pro začátečníky a pokročilé
PhDr. Feng-yűn Song - „Autoterapie hlasem“ je výcvikový program pro zdravé 
a efektivní dýchání. Celostním a osobním přístupem učí „energetickou sebe-údržbu“.
Vědomým pohybem, dechovým a tonálním, i meditačním cvičením, podává klíč 
na zlepšení psychické a somatické kondice. Všechny kurzy a semináře jsou vhodné 
pro každého: vyčerpané učitele nebo výkonné manažery, kdo chce najít „hlas svého
těla“, řešení zdravotních a životních situací, přirozenou a vlastní cestou. Cena za
jednorázovou účast: 600 Kč. Permanentka za cyklus leden - červen 2020: 2 880 Kč.

úterý 28.1.
18:00 - 20:00

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

úterý 28.1.
17:30 - 20:30


