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Tvůrkyně života - pravidelný kurz pro ženy (5.11. - 17.12.)
Kamila Gaia Pospíchalová - Tvůrkyně života je jedinečná cesta pro ženy, které chtějí
žít ve své síle a zároveň jemnosti a laskavosti. V ženském kruhu procházíme základní
ženská témata tak, abychom dokázaly být více samy sebou - krásné, zářivé a milující.
Na našich setkáních se spojíme se svojí vlastní silou a kvalitami. Cena: 2 500 Kč.

úterý 5.11.
10:00 - 12:00

Muzikoterapie: Meditace v rytmu srdce + očistný rituál
Jana Wrubelová - Zvu Vás na meditaci v rytmu srdce, kde Vás provedu očistným
rituálem za doprovodu šamanských zpěvů, bubnování a doprovodu zvuku píšťaly 
a zvonku. S sebou vezměte pohodlné, světlé oblečení, podložku, deku a vodu. 
Možnost vzít i předměty na dobití. Muzikoterapie v napojení se skupinou. Cena: 350 Kč.

středa 6.11.
17:00 - 20:00

 

Setkání v ženském kruhu - Nejdůležitější vztah v životě
Blanka Demčáková, Marcela Rešlová - Milé ženy, přiznejme si zodpovědně, 
jaký máme vztah k sobě? Máme často tendenci se na sebe zlobit a koukat očima
odsuzování se? Co je tím spouštěčem, že hledáme neustále chyby a důvody ponižování
se? Jak je možné dosáhnout toho, abychom se dokázaly přijmout s tím vším, 
co jsme v minulosti prožily a vyvedly, ať už sobě nebo druhým? Cena: 500 Kč.

pátek 8.11.
17:30 - 20:30

Mohendžodáro tantra-jóga pro ženy: 3. asána - Pohled do Vesmíru
Hanka Půlpánová - Zvu vás na otevřené setkání v kruhu žen, tanec, tvoření, OSHO
meditace, sdílení a léčivé cvičení Mohendžodáro. Přijďte se uvolnit, zrelaxovat a nabít
se novou energií. Budeme naslouchat jedna druhé a z příběhů se učit, meditovat, tančit,
posilovat svou ženskou energii a radovat se. Cena: 5 500 Kč za 5 setkání.

neděle 10.11.
10:00 - 15:00

Přednáška: Zbav se šedi minulosti a dej svému životu barvy
Blanka Demčáková - Jak fungují barvy a jak s nimi zacházet? Pojďme si uvědomit
hlubší význam barev a jejich rozsáhlý vliv na tělesnou a psychickou rovnováhu člověka.
Umíme s barvami zacházet? Víme, co všechno nám chtějí říct? Cena: 400 Kč.

středa 13.11.
17:30 - 19:30

Seminář: Odstranění bloků z minulosti 
Lukáš Izmael Hoďák - Na tomto semináři se dozvíte, jak lze rychle odstranit skutečné
příčiny našich problémů. Naučíte se používat jednoduché a velmi účinné techniky 
pro práci s naším podvědomím. Zbavíte se celé řady negativních bloků, nepříjemných
vzpomínek a zbytečných omezení. Pochopíte různé životní souvislosti a také to, proč se
Vám v průběhu života neustále opakovaly nějaké nepříjemné situace... Cena: 2 400 Kč.

sobota 9.11.
9:30 - 17:00

Workshop Body Love
Luna i Venera Astrology - You are cordially invited to a workshop to celebrate our 
"soft animal bodies" (as Mary Oliver wrote), an evening dedicated to showing some 
love to our bodies, consisting of: A body love guided meditation / a ritual for thanking
and anointing our bodies / playful art therapy for body love (no experience needed!). 
Open to all female-identifying and fluid or non-gender identifying beings. Price: 300 Kč.

úterý 12.11.
18:00 - 20:00
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Přednáška: karma a jak změnit náš osud
Mgr. Blanka Demčáková - Jaký máte osud? Odpovědi na tuto otázku můžou být různé.
V dnešní době zvýšeného duchovního záření nás postihují ve významné míře a rychleji
zpětné účinky našich minulých skutků. Tyto zpětné účinky se projevují ve formě nemocí,
předčasných úmrtí, havárií a různých katastrof. Cena: 300 Kč.

středa 27.11.
17:00 - 18:30

  E-shop:  www.Avasa-Shop.cz

Workshop: Tělové a ušní svíce
Michal Ježek - Budeme sdílet zkušenosti, rady a další použití svící. Vzájemná aplikace
svící ve skupině a diagnostika svíce. Cena: 450 Kč (v ceně jedna tělová svíce zdarma).

pondělí 18.11.
17:00 - 20:00

Autoterapie hlasem I. + II. s konzultací (pro začátečníky a pokročilé)
PhDr. Feng-yűn Song - Výcvikový program zdravého a efektivního dýchání. Celostním
a osobním přístupem učí „energetickou sebe-údržbu“. Je vhodný pro každého, kdo chce
najít řešení různých životních situací: syndromem vyčerpání nebo pěveckým nezdarem
počínaje, imunitou a osobnostním růstem konče. Cena: 500 Kč.

úterý 26.11.
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? Akční cena: 350 Kč (běžná cena: 500 Kč).

středa 27.11.
10:00 - 17:00

Access Facelift™ kurz
Šárka Hájková - Access Facelift™ je tělesný proces Access Conciousness, který Vaše
tělo bude milovat. Velmi jemná a pečující procedura zve Vaše tělo k fungování ve větší
lehkosti. Přirozeně omlazuje a pozvedá vše, co pozvednout vyžaduje, ať jsou to povislé
partie Vašeho těla, či Vaše nálada. Obnovuje a prohlubuje spojení s tělem a jeho
samoregenerační schopnosti. V průběhu kurzu se naučíte Access Facelift™, dvakrát
jej dáte a dvakrát sami zažijete. Vaše investice je pro letošní rok stanovena na 5350 Kč.

sobota 30.11.
10:00 - 18:00

 
 

Plazmový večer: Fyziognomie aneb ve tváři lze číst jako v otevřené knize
Ing. Hanka Nováková - Fyziognomie je nevědecký obor zabývající se zejména
obličejovými rysy, podle nichž je možné rozpoznat povahu, vlohy, ale i zdravotní potíže
či rodinné vztahy člověka. Budou puštěny frekvence na vlasovce. Cena: 250 Kč.

úterý 19.11.
18:00 - 19:30

Život s Vyšším JÁ - 9 ctností v duchovní numerologii
Mgr. Blanka Demčáková - Naučte se používat svoji nejsilnější ctnost jako štít proti
problémům, způsob řešení situací a nalezněte zdroj smyslu života. Seminář
pro všechny, kteří hledají v náhodách souvislosti, ve věcech smysl a za smyslem
moudrost. Cena: 2 300 Kč.

sobota 23.11.
10:00 - 18:00

 


